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I n de winter zijn de 
dagen aanzienlijk 
korter dan in andere 

jaargetijden. Het gevolg is 
dat het aantal zonuren en 
de dagelijkse lichtintensiteit 
afneemt. Hierdoor sterven de 
meeste algendeeltjes in het 
water af en wordt het water 
een stuk helderder – in som-
mige gevallen zelfs letterlijk 
glashelder! Je kan daardoor 
overdag vaak tot op grote diep-

De korte, koude winterdagen hebben niet alleen een 
neerwaarts effect op de watertemperatuur. Ook wordt 
het water op veel plaatsen in rap tempo helderder: 
de meeste algendeeltjes sterven af vanwege de sterk 
verminderde lichtintensiteit overdag. Hans van den 
Brink laat je zien hoe je in koud en glashelder water 
tóch karper kunt vangen.
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te in het water kijken en goed 
zien wat zich daar afspeelt. 
Andersom geldt dit evenzeer 
– en het is algemeen bekend 
dat karpers niet bepaald blind 
zijn. Zeker op drukbeviste 
wateren zijn ze heel erg op 
hun hoede. Nu was het in de 
winter door de kou al niet 
gemakkelijk om karper te van-
gen, maar met dat kraakhel-
dere water erbij wordt het een 
nog grotere uitdaging.

GLASHELDER
CAMOUFLAGE TACTIEK
Het motto voor de winter-
visserij is daarom dat onze 
montage onder water zo 
min mogelijk moet opval-
len. Dat betreft niet alleen 
de onderlijn, maar zeker 
ook de hoofdlijn. De meeste 
gangbare hoofdlijnen zijn in 
kraakhelder water al op grote 
afstand goed of zelfs zeer 
goed zichtbaar. Dit zal karpers 
niet alleen op scherp zetten, 
het kan ze zelfs uit een hele 
sector van het water verdrijven 
– en dat is wel het laatste wat 
we willen. Om dit probleem te 
tackelen zijn er ‘fluorocarbon 
coated’ hoofdlijnen ontwik-
keld. Dit zijn nylon lijnen die 
onder water minder gemakke-
lijk te zien zijn. Dit voordeel 
wordt vaak teniet gedaan door 
een paar grote nadelen die 

aan deze lijnen kleven: ze zijn 
meestal enorm stijf, sprin-
gerig, niet erg schuurbesten-
dig en sommige gaan zelfs 
zweven!

ONZICHTBARE LIJN
Het Engelse Ultima (een 
wereldwijde grootheid op het 
gebied van lijnen die zich nu 
ook serieus heeft toegespitst 
op de karpervisserij) is hier 
met de ontwikkeling van 
Powercarp op ingesprongen. 
Deze hoofdlijn met een coa-
ting van fluorocarbon wordt 
niet alleen vrijwel onzicht-
baar(!) onder water, maar be-
schikt ook nog eens over een 
hoge trekkracht, extreem hoge 
schuurbestendigheid en – niet 
geheel onbelangrijk bij de in 
de winter vaak zeer trage en 
schuchtere aanbeten – weinig 

rek. Allemaal belangrijke ei-
genschappen die een positieve 
bijdrage leveren aan onze 
winterse visserij in de buurt 
van obstakels (zie kadertekst 
Lokaliseren). 

STIFF-RIGS
Ook op het gebied van on-
derlijnen heeft Ultima een 
aantal toppers – Powerstiff en 
Hardcore – in het assortiment 
voor het wintervissen. Deze 
twee typen 100% fluorocarbon 
zijn ook vrijwel onzichtbaar 
in het water en gemaakt van 
zeer stijf materiaal. Dit maakt 
ze uitermate geschikt voor 
de zogenaamde stiff-rig, een 
montage die ik graag gebruik 
voor het wintervissen in 
helder en koud water. Als een 
karper het met dit systeem 
geviste aas heeft opgezogen, 
kan hij dit niet heel gemak-
kelijk zomaar weer uitspugen. 
Het zorgt ervoor dat je ook de 
vis haakt die niet volop aast, 
maar slechts voor de proef 
een hapje neemt. Bovendien 
gooi je deze ‘harde’ montage 
zelden in de war.
 
TIKJE SOEPELER
De stiff-rig in combinatie met 
een inline lood is een prima 
optie op plaatsen waar karpers 
zich gedurende de winter 
nabij steile taluds ophouden. 
Ondiepere stekken als rietkra-
gen, over- en in het water han-
gende takken en afgestorven 
lelievelden vragen echter om 
ander onderlijnmateriaal zoals 
de IQ van Korda of Virage van 
Ultima. Dit type fluorocarbon 
heeft een iets soepeler karak-

ter. Het voordeel hiervan ten 
opzichte van een echte stiff-
rig is dat indien de bodem op 
je stek niet helemaal hard en 
schoon is, deze materialen 
toch enigszins de contouren 
van de bodem volgen. Hier-
door zullen ze minder snel 
worden opgemerkt door een 
azende karper die op je voer-
plek – die ik in de winter van 
geringe hoeveelheden klein 
formaat of gebroken boilies 
voorzie – rondscharrelt.

Een vrijwel onzichtbare hoofdlijn is een belangrijk detail voor 
winters succes.

PIEKMOMENTEN
Als je eenmaal weet waar je de vis kunt vinden, komt het erop aan te vissen op de spaarzame momenten dat karpers 
’s winters azen. Over het algemeen zijn de beste dagen om een karper te vangen die met rustig en helder weer. 
Juist dan wordt een deel van de aanwezige karpers net even geactiveerd door het waterige zonnetje. Heb je op zo’n 
moment je materialen goed voor elkaar en daarbij uiteraard ook karper in de buurt van je aas, dan maak je een goede 
kans om in korte tijd een of zelfs meerdere  karpers te vangen.
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Speciaal onderlijnmateriaal zorgt ervoor dat je montage onder 
water nagenoeg onzichtbaar is.

KLEUR EN GEUR
Heb je de winterse verblijf-
plaats van karpers ontdekt, dan 
raad ik je aan om ze een fluor 
pop-up voor te schotelen. Een 
drijvende en felgekleurde boilie 
recht omhoog gevist aan een 
nylon onderlijn van 15 tot 25 cm 
lang, zullen de karpers letterlijk 
voor hun snuit krijgen. En 
waarom zouden die niet snel 
geneigd zijn om een hapje te 
proberen? Het kost ze immers 
weinig tot geen moeite! 

Om het geheel – los van de al 
zeer opvallende kleur – nog 
wat opvallender en vooral 
aantrekkelijker te maken, is het 
verstandig om je pop-ups een 
paar dagen te soaken in een 
dip of een amino-aid. Daarbij 
genieten de zoetere varianten 
’s winters overigens duidelijk 
de voorkeur. Zo creëer je in de 
nabijheid van je haakaas een 
zeer aantrekkelijke wolk van 
geur- en smaakstoffen voor de 
aanwezige vissen. 

Deze fraaie vis toont aan dat 
je met een uitgekiende aan-
pak ook in helder en koud 
water succesvol kunt zijn.
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HAAKAAS
Als aas verkies ik in ’s winters boilies boven particles en pellets. Op 
die laatste twee krijg je op de meeste wateren nauwelijks of geen actie 

meer zodra de watertemperatuur onder de tien 
graden Celsius is gezakt. Een smaakvolle 

en gemakkelijk verteerbare boilie met 
een zoet karakter is doorgaans de 

beste keuze. De Sweet Elite en de 
Tutti ’n Tuna boilies van KGB-

baits zijn mijn favorieten voor 
de wintervisserij.
 
Opvallend gekleurde 
boilies zijn ware eye-

catchers en verleiden de 
karper om toch even van 

ons haakaas te proeven.

HAKEN
Bij de in het artikel 
besproken montages 
zijn alle haken met 
een rechte punt en 
rechte steel in principe 
goed te gebruiken. Bij 
de stiff-rig montage 
kies ik dan voor een 
haak met een korte 
steel. Vis ik met een 
montage van een 
iets soepelere nylon 
onderlijn, dan gaat 
mijn voorkeur uit naar 
een model met een 
iets langere steel.

VOER
Naast je haakaas kun je ook nog wat los voer als extraatje presenteren. 
Beperk dit wel tot een hele kleine hoeveelheid, bijvoorbeeld door een 
PVA-zakje te vullen met stickmix, zoete maïs en gebroken boilies. Je kan 
er ook voor kiezen om zelfs dit extraatje achterwege te laten en met een 
single hookbait te vissen. Dit is in winterse situaties vaak eerder regel dan 
uitzondering.

Hans zweert ’s winters bij de stiff-rig omdat deze ook de vissen 
prikt die niet volop azen.

LOKALISEREN
Voordat we in de wintermaanden gaan vissen is het allereerst zaak om de 
karpers te vinden. In dit seizoen zwemmen ze immers lang niet zoveel als 
in de rest van het jaar. Nu heeft bijna elk water wel obstakels zoals over- en 
in het water hangende bomen en struiken, bruggen, palen, rietkragen en 
afgestorven lelievelden. Dit zijn bij uitstek de plaatsen waar karpers zich 
gedurende de winter in grote aantallen verzamelen – in sommige gevallen 
liggen de vissen er zelfs letterlijk opgestapeld. Je moet er overigens niet 
raar van staan te kijken als bij de genoemde plekken maar een meter, of 
soms zelfs nog minder, water staat. Toch verzamelt zich hier gegarandeerd 
karper, ook als het diepste punt van het water tien meter of meer bedraagt. 
 
Over- en in het water hangende bomen en struiken zijn typi-
sche winterstekken.


