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et is een zonnige 
maar waterkoude 
novemberochtend 

als Leon ergens midden in 
de polder bij Alblasserdam 
aan komt fietsen. Bepakt met 
slechts zijn hengels, landings-
net, schoudertas en onthaak-
mat. Een minimale uitrusting 
waarmee hij mobiel is en 
al fietsend talloze watertjes 
afspeurt naar karperactivi-
teit. Want ook in deze koude 
maanden valt Leons oog niet 
zelden op bellenplakkaten of 
beweging in het water. “Als je 
maar goed oplet!”

wintersteKKen
De keuze voor dit Zuid-Hol-
landse weteringenstelsel is 
simpel: “In de winter kies ik 
voor wateren met een goede 
karperbezetting. Ik trotseer 

die kou nou eenmaal liever 
niet voor niks, in de winter 
wil ik gewoon actie op m’n 
hengel!” 
Terwijl Leon langs de eerste 
de beste wetering fietst, valt 
zijn oog al op een springende 
karper. “Dat ziet er veelbelo-
vend uit! Daar gaat meteen 
een handje voer naartoe”, 
aldus Tolenaars. Het voer 
bestaat uit een simpele mix 
van blikmaïs, kattenvoer en 
verbrokkelde boilies. Vervol-
gens legt Leon ook op een 
paar andere plekken alvast 
kleine voerplekjes aan, voor 
later op de dag. Leon: “Als ik 
ergens activiteiten zie, dan 
begin ik daar met vissen om 
gaandeweg de dag ook de an-
dere voerplekjes af te vissen. 
Ik leg altijd een stuk of vijf 
voerplekjes aan bij onderbre-

kingen als bruggen, overhan-
gende takken en kruisingen 
van watergangen. De échte 
winterhotspots voor karper. 
Ik heb afgelopen winter zelfs 
karpers gevangen in een wak 
onder een brug, terwijl ver-
derop geschaatst werd!“ 

gouden combinatie
De hengels tuigt hij vlotjes op 
waarbij hij het allemaal opval-
lend simpel houdt. De eerste 
hengel krijgt een simpel vast-
loodsysteem en een klein, ver-
sneden stukje boilie. Vanwege 
de zachte bodem gebruikt 
Leon slechts een 40-grams 
wartellood. Beheerst en al slui-
pend dropt hij de montage op 
de plek waar zonet de karper 
sprong. Door een heel licht 
hangertje te gebruiken kan 
Leon de lijn een tikkie slap 
laten hangen. “Om de eerste 
meters lijn bij de montage 
goed plat over de bodem te la-

ten lopen en de vissen zo niet 
te verjagen”, aldus Leon. Om 
dit effect te vergroten, steekt 
hij ook nog de hengeltop een 

stuk onder water. Zo, de eerste 
hengel ligt in.
Hij tuigt de tweede hengel op: 
een 3.9 meter lange, lekker 

lichte penhengel. Voorzichtig 
duwt hij de haak maatje 8 
door een zacht brokje Tom-
poes kattenvoer uit blik. Even 
iet draaien, zachtjes weer 
terug in het brokje trekken en 
klaar is kees. “Met de penhen-
gel probeer ik diverse plekjes 
rondom het voerplekje voor 
maximaal 5 tot 10 minuten 
uit. De statische hengel laat ik 
ondertussen lekker ongeroerd 
liggen. Zo gun ik die plek iets 
meer tijd voor een aanbeet. 
Als ik na een uur vissen op 
beide hengels nog geen actie 
heb gezien, pak in alles in 
en fiets ik naar het volgende 
voerplekje.”

een brug te Ver
Met de opgetuigde penhengel 
loopt Leon richting een druk-
ke verkeersbrug iets verder-
op. “Het kleine loodhageltje 
vlak boven de haak lood ik zo 
uit dat deze net op de bodem 
ligt. Daardoor liggen de laat-
ste centimeters lijn tot aan 
de haak ook mooi plat over 
de bodem. Karper kan het 
aas zo makkelijker opzuigen 
en voelt daarbij geen weer-
stand.” Als Leon vervolgens 
op z´n voerplek bij de brug 
– terwijl het vrachtverkeer 
er rijkelijk overheen den-
dert - een karperstaart ziet 
wuiven, wordt hij zichtbaar 
enthousiaster. “Het moet 
vandaag zeker lukken een vis 
voor de camera te krijgen.“ 
Maar helaas, er gebeurt hier 
niks. Een klein uurtje later 
gelooft Leon het wel bij deze H
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Koukleumen achter z’n rodpod in een 
half bevroren bivvy is niks voor leon 
tolenaars. hij gaat ’s winters veel liever 
actief achter de karper aan. op zijn fiets 
kleine voerplekjes afvissen levert hem 
‘s winters namelijk veel meer karper op 
dan passief op één stek blijven wachten. 
hét Visblad springt ook op de fiets en 
legt zijn verrichtingen vast. 

MOBIEL KARPERVISSEN 

IN DE WINTER
Op een oude fiets 
moet je het leren! 5 cm boven de haak zet Leon op een klein loodhageltje een peillood vast. 

De dobber wordt zo afgesteld dat het loodhageltje boven de haak net op 
de bodem ligt en het laatste stuk lijn tussen loodhageltje en haak dus 
plat op de bodem ligt.

Penvissen in de winter dOe je zO!

Tompoes kattenvoer uit blik is Leons favoriete aas voor onder de pen. Het 
is erg zacht, dus controleer regelmatig of het brokje nog op de haak zit.

‘Good old’ blikmaïs doet het altijd en overal! Leon zet de maïs op een 
hairtje onder de haak of – als hij al een paar keer heeft misgeslagen – di-
rect op de haak zelf. De schub op de haakpunt is afkomstig van de brasem 
die een valse aanbeet veroorzaakte. 

Dat Leons voertje karper aantrekt was al bekend, maar nu blijken zelfs 
onze zwart-wit gevlekte vrienden hem niet met rust te kunnen laten.

Aan het begin van de dag strooit Leon op diverse plekken wat handjes 
voer. Daarbij worden bruggen, overhangende takken en hoekjes in de 
oever nooit overgeslagen!
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in de winter volstaat een 
simpel voertje van blikmaïs, 
kattenvoer en wat verbrok-
kelde boilies.



brug.  Tijd om te verkassen 
en ons geluk te beproeven bij 
een klein bruggetje dat nogal 
pittoresk en fotogeniek in 
het weiland verstopt ligt. Ook 
hier had hij al voorgevoerd, 
dus de verwachtingen zijn 
weer hooggespannen.

bingo!
Leon legt eerst de statische 
hengel voorzichtig schuin 
onder het bruggetje neer. Met 
de penhengel in de hand pos-
teert hij zich aan de andere 
kant van het bruggetje. Na 
nog geen 5 minuten schiet 
zijn pen al weg. Helaas slaat 
hij gigantisch mis. Wel zit er 
een schub van een brasem op 
de haakpunt. “Die stinkerds!” 
Nog geen 3 minuten later is 
het gelukkig alsnog raak. De 
pen loopt langzaam weg en 
enkele minuten later glijdt 

een kleine schubkarper het 
landingsnet in. De eerste 
winterkarper van vandaag is 
een feit! Je zou zeggen dat de 
overige karpers wel geschrok-
ken zijn van al het tumult en 
dat deze stek nu kansloos is. 
Maar niets is minder waar. 
Enkele minuten later is het 
alweer raak op de penhengel 
en op exact hetzelfde voer-
plekje. Ditmaal een iets gro-
tere vis die snel weer wordt 
teruggezet. Leon: “Ik sluit 
niet uit dat er zelfs karpers 
uit nieuwsgierigheid op dat 
kabaal van de dril van zonet 
af zijn gekomen. Of er liggen 
er gewoon een paar op het 
voertje.“ En terwijl Leon dit 
zegt, begint er een paar meter 
achter ons een pieper te gil-
len. Ja hoor, ook de statische 
hengel is raak. Leon: “Valt je 
op hoe mak de karpers het 

net in glijden met deze lage 
watertemperatuur? Ze zijn 
nu echt veel minder sterk dan 
’s zomers. Ideaal, want zo 
kan ik met een dunnere lijn 
vissen. En hoe dunner de lijn, 
hoe meer beet je krijgt. Een 
hoofdlijn van 24/00 nylon 
kan nu prima. Zolang je de 
slip maar goed afstelt en een 
zachte penhengel gebruikt 
die de klappen goed kan 
dempen.”

donKere dagen Voor 
Kerst
Na 3 uur vissen staat de teller 
op drie leuke karpers, onder 
ijskoude omstandigheden! 
Geen langdurige voercam-
pagnes en hele nachten 
doortrekken. Gewoon instant 
en midden op de dag door 
regelmatig te verkassen. Het 
begint inmiddels langzaam 

donker te worden. Overigens 
voor Leon geen reden om 
huiswaarts te keren. “Ik heb 
van die speciale pennetjes 
met een houder voor een 
breekstaafje, werkt perfect. 
En zeker in de donkere 
avonduurtjes kun je soms 
écht nog even goed vangen 
als het overdag´s niet wou. 
Het water is ’s winters een 
stuk helderder, dus je hebt 
er dan van die dagen bij dat 
ze pas vanaf de schemer 
willen azen.” Later die avond 
krijg ik een telefoontje. Het 
is Leon: “Hey man, ik had 
er nog twee in het donker 
hoor!” En daarmee bewijst 
hij dat ’s winters op karper 
vissen absoluut niet bete-
kent dat je ellenlange sessies 
hoeft te draaien. Het kan veel 
sneller en stiekem ook veel 
leuker!  

bruggen zijn topstekken. 
Karper vindt er ‘s winters 
beschutting en is hier meer 
gewend aan verkeersherrie, 
wat de kans verkleint dat je 
zelf de vis verjaagt. 
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statiscH karPeren in de winter dOe je zO!

1 Leon’s montage is simpel: een leadclip systeem, 40 grams lood en 
gecoate rig met een kleine boilie onder een haakje nr. 6.

2 Draai je lijn nooit helemaal snaarstrak maar laat hem enigszins slap staan. 
Zo zorg je ervoor dat je lijn zo laag mogelijk over de bodem loopt. Gebruik 
verder zogenaamde ‘flying backleads’ of zet enkele loodhageltjes boven de 
loodmontage op de hoofdlijn. 

3 Afwijkend aas is altijd goed. Leon snijdt met een stanleymesje zijn 
boilie tot een afwijkend formaat. Doordat de kapjes eraf zijn gesneden, is 
ook het geurspoor sterker.

4 Leon beproeft zijn geluk bij een drukke verkeersbrug. Uiteraard zorgt hij 
dat hij binnen het geluidsbereik van de pieper blijft.

5 Het levende bewijs dat Leon’s tactiek werkt!

6 Raak! De eerste vis vergist zich in twee maïskorrels. 

7 Leon vist meestal alleen. Hij wil gevangen karper pertinent snel 
weer terug kunnen zetten in het water. Daarom fotografeert hij zijn tro-
feeën alleen even snel met de zelfontspanner op zijn camera. Een statief 
is daarbij reuze handig.
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“Ik sluit niet uit dat er zelfs karpers uit nieuwsgierigheid op dat kabaal van de dril van zonet af zijn gekomen. Of er liggen er gewoon een paar op het voertje.“


