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e eerste vraag die je nu terecht 
stelt: penvissen is toch een 
typische bezigheid voor de 

warme maanden? Ja, maar niet alléén 
voor die tijd. Het vissen met de pen stelt 
je namelijk in staat super gevoelig te vis
sen: het lichte dobbertje geeft perfect door 
wat er onder water gebeurt. En dat is nu 
een serieus voordeel ten opzichte van het 
vissen met een zelfhaaksysteem. 
’s Winters bewegen karpers zich door
gaans vrij traag en de aanbeten zijn nu 
zeer voorzichtig. De penvisser kan hier 
door de fijne registratie op inspelen en 
zo kansen verzilveren die een statische 
visser met een loodmontage niet eens 
zou hebben opgemerkt. Bovendien kun 
je met zachte en aantrekkelijke aassoor
ten vissen zonder het risico te lopen dat 
je aas er wordt afgesnoept en je enkele 

uren voor niks vist. De dobber geeft 
precies door wanneer er bijvoorbeeld 
door witvis aan je aas wordt gerommeld. 
En misschien nog wel het belangrijkste: 
actief vissen met een dobber is en blijft 
ontzettend gaaf!

KnUsser is BeTer
In principe kun je op talloze watertypen 
winterkarpers vangen, maar mijn voor
keur gaat uit naar uitgestrekte slotenstel
sels met een redelijke karperbezetting. 
Daar vind je ook typische hotspots als 
duikers, bruggen, buizen en overhangen
de takken. 
Duikers staan bij mij op nummer één als 
favoriete stek. Een duiker is een koker of 
tunnelvormige constructie die een door
gang vormt onder wegen of andere bouw
werken. Deze waterknooppunten bieden 

beschutting en trekken daarom karper 
aan. Kies bij het vissen voor de kant waar 
het water de duiker instroomt. Dit doe 
je om twee redenen: allereerst staat de 
karper met z’n kop tegen de stroming in, 
waardoor hij aas en voer stroomopwaarts 
van hem gemakkelijk opmerkt. Ten 
tweede kun je je aas makkelijk een klein 
stukje in de duiker laten drijven, waar
door de kans groter is dat je dieper in de 
duiker liggende vissen bereikt.
Bruggen zijn een andere hotspot waar
voor geldt: hoe breder de brug en hoe 
meer pilaren deze telt, hoe interessanter 
de stek is. Voor zowel bruggen als duikers 
gaat op dat hoe dieper het water is en 
hoe dichter de constructie boven het 
water hangt, des te groter de kans is dat 
er karper ligt. Je zou kunnen stellen: hoe 
knusser, hoe beter. 
Gemalen zijn ook plekken waar de karper 
in de winter samenschoolt. Het water is 
er vaak stukken dieper dan elders en er zit 
leven in wanneer het gemaal in werking 
is of water wordt ingelaten. Kijk wel even 
goed of er plaatselijke bepalingen gelden 
wat vissen betreft, je mag niet overal zon
dermeer je hengel uitwerpen.

Op slotenstelsels waar interessante stek
ken als bruggen en duikers niet aanwezig 
zijn, zie je vaak dat de vissen samenscho
len op de meest brede stukken. Dit kan 
een driesprong of een breder kommetje 
zijn waar de vis net wat meer privacy 
vindt om rustig te overwinteren.

KarPersCHiMMen
De korte tijden dat karper daadwerkelijk 
aast, kunnen per water en zelfs per stek 
enorm verschillen. Het is aan de visser 
zelf om te ontdekken. Ik geef je hier een 
paar richtlijnen hoe je er snel achter komt 
wat de beste vistijden zijn.
Maak korte sessies op verschillende 
momenten van de dag. Zo krijg je het 
beste inzicht in de meest productieve 
uren. Doordeweeks ben je vanwege werk 
of school waarschijnlijk beperkt tot de 
avonduren, maar dit hoeft geen belemme
ring te vormen. 
Vis ook nog even door in het donker. Op 
verschillende slotenstelsels hebben mijn 
vismaten en ik vaak gemerkt dat de karper 
tijdens de eerste donkere uurtjes actiever 
wordt en op aastocht gaat. We vermoeden 
dat de karper doorgaans pas tegen de 
avond op stap gaat omdat het dan rustiger 
wordt langs de waterkant en ze zich in het 
heldere winterwater toch veiliger voelen 
wanneer het buiten donker is. 
Een mooi voorbeeld hiervan hebben 
mijn vismaat en ik gezien op twee totaal 
verschillende stelsels die beide door mid
del van een hele lange duiker onder de 
snelweg door lopen. Bij daglicht zien we 
hier geen enkel teken van leven. Zodra de 
schemering intreedt, schuiven in het glas
heldere water al snel de eerste donkere 
karperschimmen zeer langzaam voorbij 
in het licht van de knaloranje lantaarnpa
len. Een fascinerend schouwspel.

 
alTiJd nYlOn
Net als in de zomer volstaat een normale 
penhengel van 3.90 meter met een test
curve van 1,5 Lb doorgaans prima. Omdat 
je meestal op zeer korte afstand vist, is 
een klein molentje met een soepele slip 
vaak voldoende. Wat betreft de lijnkeuze 
zou ik voor deze visserij te allen tijde zeer 
sterk nylon aanbevelen. Zelf gebruik ik 
Shimano Technium met een lijndiameter 
van 28/00. Je ziet dat steeds meer strui
nende penvissers gebruik maken van ge
vlochten hoofdlijnen en veel dunner, zeg 
een lijndiameter van 12/00, gaan vissen. 
Een gevlochten lijn van deze dikte heeft 
vaak ruim voldoende trekkracht, maar 
legt het qua schuurvastheid af tegen ny
lon. En omdat de wintervisserij toch vaak 
in de buurt van obstakels plaatsvindt, loop 
je het risico dat gevlochten lijn afschuurt 

langs bijvoorbeeld een brugpijler. Dit 
scenario wil je, ook uit oogpunt van zorg 
voor de vis, natuurlijk vermijden: gebruik 
daarom een nylon lijn. Zoals bij alle 
vormen van karpervisserij dien je ook hier 
altijd een onthaakmat bij je te hebben. 
Daarop kan je een gevangen karper veilig 
onthaken en het is meteen ook handig 
om op te zitten! 

GrOTe aasKeUZe
Zoals gezegd is het bij het penvissen goed 
mogelijk om regelmatig te checken of je 
zachte aas nog wel op de haak zit zonder 
de vis te verjagen. Voor de wintervisserij 
met de pen kun je daarom alle denkbare 
aassoorten gebruiken. Wat dacht je van 
de ‘golden oldie’ gekookte aardappel, en 
gekookte particles zoals maples, hen
nep, duivenvoer en tijgernoten? Maar 

laUrens’ winTerse PenVis MOnTaGe

leKKer KnUs de winTer dOOr
Zo kun ook jij winterkarpers vangen met de pen!  

Het is winter, de vangsten lopen terug en een groot deel van de 
karpervissers gooit de handdoek voor een paar maanden in de ring. 
Onterecht, vindt laurens Maasland. door de vis actief op te zoeken 
weet hij namelijk regelmatig winterkarpers aan de schubben te 
komen. struinend vissen met de pen is het devies!

TeKsT LAURENS MAASLAND FOTOGraFie ROBERT DE WILT
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Honden- en kattenvoer zijn topaasjes voor in de koude maanden.

Een hondenbrok 
vis je het gemakkelijkst 

aan de hair.

Penvissen bij duikers is dé manier om ’s winters karper te vangen.

loodhagel

lichte
karperpen

Shimano Technium 
28/00 Gamakatsu Specialist 

maat 6

Tom Poes kattenvoer uit blik
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ook met allerlei spul uit blik als zoete 
maïs, kikkererwten, kapucijners, black 
eyed beans, bruine en witte bonen kun 
je verrassend goed vangen. Vergeet ook 
aassoorten zoals leverworst, kookworst, 
kaas, deegballen van diverse samenstel
ling en pellets niet. Honden en katten
voer staan ook hoog op de favorietenlijst 
van mij en mijn vismaten. Vooral Frolic 
en zachte blokjes Tom Poes kattenvoer 
uit blik (rund met hart) hebben onze 
voorkeur. Deze karperlokkers van for
maat zijn enorm makkelijk in gebruik en 
hebben allebei nog een groot voordeel: 
de hondenbrokken vallen bij een lagere 
watertemperatuur niet zo snel uit elkaar 
en het kattenvoer wordt iets minder snel 
weggewerkt door witvis.
 

MOnTaGe
In de winter voldoet de standaardmontage 
voor het penvissen prima: een zo licht 
mogelijke dobber uitgelood met één of en
kele kleine loodjes en een haakmaatje 6 of 
8. Ik kies vaak voor de Gamakatsu Super 
Specialist, waarvan ik praktisch altijd de 
weerhaak plat knijp. Het onthaken gaat 
veel rapper en na een eventuele lijnbreuk 
is de karper de haak ook stukken sneller 
kwijt.
In plaats van loodjes te gebruiken laat ik 
mijn dobber (doorgaans een zeer lichte 
pauwepen) liever precies op het gewicht 
van mijn aas rechtop staan. Hiervoor is 
het uiteraard een vereiste om de diepte 
van je montage precies goed af te stellen. 
Dit is op nieuwe wateren en stekken soms 

wat uitprobeerwerk, maar het loont de 
moeite omdat je heel scherp vist.
Omdat deze winterse visserij zich vaak 
in de donkere uurtjes afspeelt, maak ik 
gebruik van een lichtgevende dobber. Dit 
kan door middel van een breekstaafje, 
maar liever kies ik voor Betalights. Deze 
blijven langer – vele jaren – branden en 
zijn dus goedkoper in gebruik dan breek
staafjes. Let er wel op dat je ze goed vast 
lijmt zodat ze niet in het milieu terecht
komen.

Vissen en VanGen
Hoe meer stekken je bevist, hoe groter de 
kans dat je vroeg of laat prijs hebt. Blijf 
daarom mobiel. Maak vier of vijf voerplek
jes die je vervolgens ieder een half uurtje 
afvist. Het loont de moeite om tijdens het 
voeren met een licht loodje aan de haak de 
diepte op de stekken uit te peilen en deze 
met verschillende kleuren merkstift op je 
lijn te markeren. Dit omdat je tijdens het 
voeren toch wat opschudding op de stek 
veroorzaakt. Als je dan later terugkomt, 
kun je direct op precies de juiste diepte 
vissen zonder de stek opnieuw te versto
ren met je peilwerk.
Zorg er ook voor dat je de waterkant altijd 
zo voorzichtig mogelijk nadert. Als je je 
luidruchtig gedraagt, te hard stampt of 
jezelf te veel laat zien, worden je vangst
kansen aanzienlijk kleiner. Je zult versteld 
staan hoe vaak en hoe snel die sluwe 
rakkers daar beneden onze aanwezigheid 
door onze eigen fout al doorhebben.
Kleed je tenslotte goed en warm aan. Al
leen zo houd je het wintervissen lang vol 
– en je weet dat de aanhouder wint. De 
beloning komt in de vorm van winterse 
karpers die doorgaans op hun mooist én 
hun zwaarste gewicht zijn. Dus haal je 
hengels onder het stof vandaan en ga naar 
de waterkant. Veel succes deze winter! n

diT MaaKT een HOTsPOT
De in dit artikel genoemde winterstekken zijn 
hotspots omdat ze de karper er allereerst veilig-
heid bieden. De vis hoeft er in de regel niet te 
vluchten voor gevaar en verspilt geen energie. 
Ook bieden ze bescherming tegen weersinvloe-
den als een harde ijskoude wind en regen of 
hagel die het water doen afkoelen. Bovendien 
blijft warme lucht rondom bruggen en duikers ’s 
avonds langer hangen en geeft het beton/steen 
ook warmte af. Vergelijk het maar met wanneer 
je ‘s avonds laat door een (fiets)tunnel rijdt en 
je weet wat ik bedoel. Verder staat er altijd een 
lichte stroming die warmer bodemwater in con-
tact brengt met het oppervlaktewater waardoor 
ijsgroei minder kans heeft. En last but not least 
kan de karper er altijd wat te eten vinden in de 
vorm van driehoeksmosseltjes, vlokreeftjes en 
slakjes die zich graag vasthechten op brugpilaren 
of aan de betonnen zijwand van een duiker.

Wind- en waterdichte kleding zijn van essentieel belang om het aan de waterkant vol te houden.

De beloning in de vorm van een prachtige bronskleurige schubkarper.


