
03/15  www.hetvisblad.nl 27

TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE FRANK VAN DER BURG

n de keuken van 
huize De Rade te 
Almkerk is Lucien 

voor deze reportage al druk in 
de weer achter het aanrecht. 
Daarop staan een heel ge-
sneden witbrood, snijplank, 
broodmes, deegroller en een 
blender uitgestald. Lucien 
snijdt eerst zorgvuldig de 
korsten van de sneetjes casi-
nobrood weg tot er een aardig 
stapeltje korstloze, vierkante 
plakken witbrood rest. “Die 
stop ik steeds met vier tege-
lijk in de blender om ze om 
te toveren tot prachtige, grove 
broodkruimels. Die gaan 
daarna door een zeef en alles 
wat te grof is gaat nogmaals 
in de blender.”

MAGNETRON
Als alle kruimels even fijn 
zijn gemaakt, pakt Lucien de 
vier resterende plakjes brood 
zonder korst. “Die gaan heel 
even de magnetron in en 
dienen straks als het aas voor 
aan de haak.” Dat moet hij 
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Een vlok of een pluim brood om een voorntje of 
andere witvis mee te vangen. Wie is er niet groot mee 
geworden? Ook wedstrijdvisser Lucien de Rade (21) 
vist graag met brood. Vooral ’s winters, als de kans op 
dikke voorns het grootst is. Alleen is zijn aanpak van 
het moderne winterwitvissen net even anders dan dat 
we gewend zijn.

even uitleggen, want ik zou 
verwachten dat het brood in 
de magnetron juist uitdroogt 
en onbruikbaar wordt. Maar 
niets is minder waar, zegt Lu-
cien. “Door het brood slechts 
tien seconden te verhitten, 
wordt het juist een beetje 
klef. Zo kan ik de plakken 
mooi ietsje pletten met een 
deegroller, waarna ik ze in 
vershoudfolie verpak.” Ik sta 
nu al perplex, terwijl we nog 
niet eens aan het vissen zijn.

WINTERSTEK
Dat gebeurt niet ver van 
huize De Rade aan een mooi 
vaartje waar met name veel 
witvis overwintert. Lucien 
zoekt een geschikt plekje, 
terwijl een eindje rechts van 
hem een clubje wedstrijdvis-
sers bezig is. “Die zitten op 
de betere stekken, maar zo 
te zien vangen ze voorname-
lijk klein spul. Daar komen 
we echter niet voor”, grapt 
Lucien. Hij zet zijn viskist 
waterpas en bouwt daarnaast 

“Brood is een onderschatte aassoort voor 
grote wintervoorn”, zegt Lucien de Rade.

I
GOEDKOOP VERPAKT 
BROOD
Kies voor het maken van 
witte broodkruimels en brood als 
haakaas voor een zo goedkoop 
mogelijk verpakt (en gesneden, 
bij voorkeur casino) witbrood – 
geen bruin! Dit brood mag best 
een paar dagen oud zijn. Kersvers 
brood laat zich namelijk niet tot 
kruimels vermalen en wordt één 
stevige, onbruikbare klomp. Om 
het verouderen een extra zetje te 
geven, prikt Lucien na aanschaf 
altijd wat gaten in het plastic.

een middelgroot plateau op. 
Dit dient als tafeltje voor alle 
benodigdheden zoals tuigjes, 
punches, aas en lokvoer. “Zo 
heb je alles direct bij de hand 
en kun je je volledig op het 
vissen concentreren.”

KLEIN EN FIJN
Van de 11 meter lange hengel 
– een allrounder voor zowel 
witvis als kleine karper – 
gaan de drie dikste delen 
terug in de foedraal. “Zes 
meter is meer dan genoeg 
voor deze visserij en dit 
water. Niet ver van de kant 
is het per slot van rekening 
al twee meter diep.” In de 
hengeltop, of liever gezegd 
de eerste twee delen, zit een 
elastiek nummer 5. Daaraan 
bevestigt Lucien een tuigje 
van 10/00 nylon met een 
8/00 onderlijn en haakje 

Deze knappe voorn kon ook niet van het broodpuntje op de haak afblijven.

nummer 18. Onder het vrij 
slanke pennetje van 0,5 gram 
zit op een slordige 40 cm van 
de haak een hele rits kleine 
tot zeer kleine loodhagels, 
van beneden naar boven 
oplopend in formaat.

Brood, daar zit wat in. In ieder geval heel veel kruimels.
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DRuK EEn Punch
Druk de punch in een geplette boterham, druk de haak in de uitsparing in de kop van de punch en trek die er met beleid weer uit. Nu heb je een mooi, klein 
puntje brood op de haak zitten.

SchERPE AFSTELLInG 
MET MInILOODJES
In het koude, winterse water bijt 
de vis uiterst voorzichtig. Het is 
daarom van belang dat de dob-
ber zo min mogelijk weerstand 
geeft. Stel die dus zo af dat van 
de antenne alleen nog een klein 
puntje rood, geel of zwart te zien 
is. Zo’n scherpe afstelling krijg je 
door de dobber heel secuur met 
kleine loodhageltjes uit te loden. 
Tegen alle wetten van het uitlo-
den in zet Lucien nog twee van 
de allerkleintje hageltjes boven 
de bulk. Staat de dobber iets te 
laag of gaat hij gedurende het 
vissen lager staan – omdat 100% 
waterdicht nu eenmaal nooit 
lang bestaat – dan haalt hij één 
of allebei die mini-loodjes weg in 
plaats van de ‘hoofdmacht’ aan 
te tasten.
Een andere optie om scherp uit-
gelode dobbers goed zichtbaar te 
houden, is door de antenne even 
in de fluorrode of -gele vaseline 
(verkrijgbaar in de hengelsport-
zaak) te prikken.

SECUUR PEILEN
Uiteraard peilt Lucien eerst 
zorgvuldig voordat er wordt 
gevist. Dat is geen overbo-
dige luxe, want hij moet best 
nog even zoeken naar een 
stukje bodem dat enigszins 
vlak is. “Het bodemverloop is 
hier nogal grillig en je wilt je 
voertje natuurlijk niet op een 
piek of in een dal ‘wegzetten’.” 
Op enkele meters van elkaar 
ontdekt Lucien twee vlakke 
stukjes bodem. “Daar ga ik 
zo voeren en vissen. De haak 
met aas wil ik namelijk net 
tegen de bodem laten hangen 
(staande haak) of anders een 
fractie daarboven presente-
ren. Dat werkt het beste voor 
blankvoorn.”

KLEURRIJK
De thuis keurig geprepareerde 
witte broodkruimels zitten 
in een plastic bakje. In een 
tweede bakje strooit Lucien 
echter ook nog wat (milieu-
vriendelijk) gekleurde brood-
korrels uit zakjes gele en rode 
‘Crumb’ van het merk Van den 
Eynde. “Dit is speciaal spul 
dat snel zinkt en bijzonder at-
tractief is voor allerlei soorten 
witvis”, zegt Lucien terwijl hij 
de korrels heel even bevoch-
tigt met een plantenspuit. 

BROODKRuIM MAKEn
Doe per keer vier plakken brood zonder korst in de blender, zet het ap-
paraat aan en zeef daarna de broodkruimels. Doe het grove kruim dat op de 
zeef is blijven liggen nogmaals in de blender voor een voertje met mooie, 
fijne kruimels.

“Even door elkaar husselen, 
een minuutje laten staan en 
dan meng ik ze door de witte 
broodkruimels heen”, legt de 
jeugdinternational uit.

KARIG
Nu het lokvoer klaar is, kan 
dit tot een voerbal worden ver-
werkt. Maar in plaats van een 
heel arsenaal aan ballen klaar 
te maken voor het verwachte 
‘bombardement’, draait Lucien 
echter slechts twee balletjes ter 
grootte van een kleine sinaas-
appel. “Dat lijkt misschien 
karig, maar het is voorlopig 
meer dan genoeg om mee te 
beginnen”, vertrouwt hij me 
toe. Met behulp van een forse 
voercup op de top van zijn 

hengel laat hij heel secuur op 
elk van de gekozen plekjes één 
bal voer te water. “’s Winters 
eet de vis niet veel, dus dan 
schaadt overdaad al snel. En 
alles wat je teveel voert, kun je 
niet meer uit het water halen!”

MEER RAADSELS
Tot zover is alles duidelijk. 
Alleen liggen er op het plateau 
nog steeds die geplette plak-
ken witbrood in vershoudfo-
lie. En de twee etuitjes met 
vreemde staafjes voorzien van 

glimmende messing uiteinden 
roepen helemaal vragen op. 
Het lijken net een soort darts, 
maar dan zonder punten 
en vleugels. “Dit zijn zoge-
naamde punches” zegt Lucien. 
“Met behulp van deze staafjes 
prik je een stukje brood uit 
een boterham – al kun je ze 
evengoed in deeg, aardappel 
of kaas steken.” Lucien heeft 
er wel tien bij zich, in maten 
van 2,5 millimeter tot ruim 
drie keer zo groot. “Dit zijn 
trouwens de luxe versies van 

Drennan en Middy, want ze 
zijn er ook in uitvoeringen van 
plastic.”

3 MM PUNCH
Lucien kiest voor de 3 mil-
limeter punch. Die drukt hij 
even in de geplette boterham 
en voilà: een mooi, maar veel 
kleiner stukje brood dan de 
gebruikelijke vlok of pluim zit 
in de punch. Door middel van 
het gleufje in de punt van de 
punch kun je het haakje in het 
brood prikken en uit de mes-

Verhit vier plakjes brood zonder korst tien seconden 
in de magnetron, plet het nu ietwat kleffe boord ietsje 
met een deegroller en verpak de plakken in vershoud-
folie. Hier haal je met de punch kleine puntjes brood 
uit voor aan de haak.
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PLAnTEnSPuIT
Het bevochtigen van broodkruimels met behulp van een bakje of bekertje 
leidt veelal tot een (te) natte kliederboel. Vandaar dat Lucien hier een plan-
tenspuit voor pakt. Ook veel feedervissers gebruiken zo’n ‘sproeier’ omdat 
feedervoer in een teiltje onder de invloed van zon en wind snel uitdroogt. 
Vaak is een dunne film van vocht over het voer dan meer dan voldoende om 
het weer ‘op punt’ te brengen.

sing kop wippen. Nu wordt 
ook duidelijk waarom het wit-
brood eerst is geplet. “Bij een 

Lucien de Rade met het bewijs dat een gouwe ouwe als brood 
nog altijd een effectieve en vooral selectieve aassoort is.

‘onbewerkte’ boterham zou het 
brood veel te los op de haak 
zitten en onder water meteen 

losweken.” Voorzichtig laat Lu-
cien het aas precies boven het 
linker voerplekje zakken, om 
dit af en toe heel even omhoog 
te trekken en vervolgens weer 
langzaam te laten zakken. “Dat 
triggert de vis en doet twijfe-
laars vaak alsnog toehappen.”

GOUWE OUWE
Dat het brood ondanks deze 
actie keurig op de haak geprikt 
blijft, blijkt als het pennetje 
ineens wegzakt. Lucien tikt 
aan en een voorntje mag even 
de wondere wereld bovenwater 
bekijken. Na deze eerste vis 
volgen op beide voerplekjes de 
nodige jaarklassegenoten. Na 
het kleine grut arriveren op de 
voerplek links mondjesmaat 
ook de grotere blankvoorns en 
moet er af en toe zelfs het pan-
net aan te pas komen. Het zijn 
niet de ‘bakstenen’ waar Lu-
cien op had gehoopt, maar wel 
vissen waar je trots en tevreden 
mee op de foto durft – zeker 
als blijkt dat de wedstrijdvis-
sers verderop met maden en 
casters amper vis van formaat 
vangen. Een gouwe ouwe als 
brood is zeker in de winter nog 
steeds een effectieve en vooral 
selectieve aassoort!

Met de cup breng je slechts één 
voerbal op de stek aangezien 
vis in de winter weinig eet.

Met een plantenspuit kun je het voer precies bevochtigen zonder er een natte kliederboel van te maken.


