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‘MADE’ IN ENGLAND
John O’Driscoll over maden,
luchtdruk en zachte bodem

Jarenlang bestond het beeld dat karper vangen in de winter zo goed als 
onmogelijk was. Tegenwoordig weten we wel beter! Niettemin drijft de kou 
de meeste karpervissers ’s winters toch weer terug de warme huiskamer in. 
Ook Daniël Jawadnya was in de koude maanden een verwoed bankzitter. Daar 
kwam onlangs verandering in door een inspirerende ontmoeting met de Engelse 
‘winterkarpergoeroe’ John O’Driscoll. Speciaal voor de lezers van Hét Visblad 
heeft Daniël deze Engelsman zijn belangrijkste wintertips ontfutseld.

iet zo lang gele-
den leerde ik John 
O’Driscoll kennen 

op een Engelse karperbeurs. 
In de prille jaren zeventig 
begon hij al met karpervis-
sen en gedurende zijn hele 
karperviscarrière is hij aan 
het experimenteren geweest. 
Een leuk weetje in dit opzicht 
is bijvoorbeeld dat John de 
uitvinder is van de boilie-
plank. Tijdens onze gesprek-
ken op de beurs in Engeland, 
kwam ook steeds zijn liefde 
voor de wintervisserij naar 
voren. Vergeleken met de vele 
honderden karpers die John 
‘s winters vangt, zijn mijn 
eigen winterse escapades van 
zeer bescheiden aard. Ook op 
bekende, lastige wateren wist 
John bijna het hele bestand te 
vangen; en dat midden in de 
winter! Een leuke anekdote 
die dit mooi illustreert was 
de uitnodiging die hij een 
keer kreeg om op een bekend 
Belgisch water te komen vis-
sen. John stond erop om in 
de winter af te reizen, waarop 
hem werd verteld dat zo’n on-
derneming volstrekt zinloos 
zou zijn – vis zou hij zeker 
niet vangen. John ging toch 
en ving prompt drie vissen. 

Een echte winterspecialist 
dus! Om je wat meer te moti-
veren er deze winter op uit te 
trekken, heb ik John daarom 
via Skype opnieuw benaderd 
en gevraagd naar het geheim 
achter zijn uiterst succesvolle 
wintervisserij op karper.

AASMOMENTEN
In Engeland – de bakermat 
van het moderne karpervis-
sen – is men er heel lang van 
overtuigd geweest dat kar-
pers ’s winters onmogelijk te 
vangen zijn. Een vis in diepe 
winterslaap zou immers niet 
snel geneigd zijn om op zoek 
te gaan naar voedsel. Hoewel 
karpers inderdaad veel uren 
per dag passief doorbrengen, 
zijn er wel degelijk momen-
ten waarop er wordt geaasd. 
Dit gebeurt, in tegenstelling 
tot wat veel mensen denken, 
soms zelfs nog een stuk feller 
dan in warmere maanden. 
Onder de juiste winterse om-
standigheden zijn zelfs meer-
dere vangsten achter elkaar 
mogelijk! In de afgelopen tien 
jaar heeft John samen met 
zijn vismaat Neil Hubber een 
aanpak ontwikkeld die ’s win-
ters keer op keer succesvol is 
gebleken. Hun strategie stoelt 
op een aantal cruciale zaken: 
aas, stekkeuze en luchtdruk.

MADEN MANIA
Allereerst het aas. Na vele 
experimenten durft John te 
stellen dat er één met kop 
en schouders boven de rest 
uitsteekt: maden! Hoewel 
boilies en partikels best wel 
het één en ander aan winter-
karpers opleveren – vooral als 
er al vanaf het najaar mee is 
gevoerd – zijn ze niet te verge-
lijken met maden. Zeker als je 
zonder voercampagne midden 

ONDIEP WATER: 
WAT NU?
Ben jij van plan om de komende 
koude weken eens een poging te 
wagen met maden, maar wil je 
op een ondiep water aan de slag? 
Dan is het goed om te weten dat 
de luchtdruk daar een minder 
sterke invloed op de resultaten 
heeft dan op diepe wateren. Nog 
steeds is een lage luchtdruk ook 
op ondiep water ideaal, maar 
omdat ondiepe wateren meestal 
geen diepe plekken hebben, lig-
gen de karpers er meer verspreid 
over het water. Daardoor zal 
de toegenomen activiteit van 
karper in ondiep water bij een 
lage luchtdruk minder sterk 
overkomen. Je zult op dit soort 
water (denk aan cultuurwater) 
eerder op zoek moeten naar 
zogenaamde ‘features’: een brug 
of wat overhangende takken. Ook 
hier geeft John weer de voorkeur 
aan maden.

NATUURLIJK VOEDSEL 
IN DE WINTER
In tegenstelling tot wat veel 
karpervissers denken, is er ook 
’s winters wel degelijk natuurlijk 
voedsel aanwezig voor karper. Zo 
komen de larven van bepaalde 
insectensoorten het hele jaar 
door uit. Natuurlijk niet in de 
hoeveelheden die we in de zomer 
zien, maar toch. Het één en ander 
hangt wel af van de bodemstruc-
tuur; een zanderige bodem is 
vaak verstoken van enig natuur-
lijk voedsel. Een modderige of 
kleiachtige bodem is echt wel een 
vereiste.
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Maden zijn voor John O’Driscoll het onbetwiste 
nummer één aas voor winterkarpers.

John O’Driscoll met één van de drie karpers die hij ving tijdens een wintersessie 
in België. Iets dat volgens locals volstrekt onmogelijk was.

in de winter begint met vis-
sen, scoren maden duidelijk 
veel beter. Het is een bekend 
gegeven dat karpers verzot 
zijn op maden. Dat die juist 
’s winters een betere aassoort 
zijn dan een boilie of partikel, 
zit hem mogelijk in het feit 
dat ze gemakkelijk verteerbaar 
zijn. Maden zijn niets meer 
of minder dan een voedzame 
vloeistof in een dun schilletje. 
En juist in de winter – als de 

witvis minder actief is – komt 
dit aas volledig tot zijn recht in 
de karpervisserij. 
Vissen met maden betekent 
ook dat je met grote regelmaat 
maden moet bijvoeren. Op een 
gemiddelde winterdag gaan er 
gerust vijf liter maden of zelfs 
meer doorheen. Doorgaans 
geldt zelfs de vuistregel dat 
hoe meer maden je voert, des 
te meer je vangt. Niet te zuinig 
zijn dus.

Tegenwoordig wordt zelfs Skype ingezet om de Visbladlezer van goede tips te kunnen voorzien.
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SPODDEN
Zelf heb ik ooit eens mo-
gen aanschouwen hoe twee 
twintigponders in minder 
dan een uur tijd tien liter 
maden verorberden. Je voert 
dus niet snel teveel maden. 
Het belangrijkste is dat je dit 
regelmatig doet. Gooi mini-
maal elke twee uur wat flinke 
handen van die wriemelende 
vriendjes op de stek – ook ’s 
nachts. Je moet er wat voor 
over hebben, maar de resul-
taten zijn er meestal ook wel 
naar. Het bijvoeren van maden 
op je stek doe je bij voorkeur 
met een ‘spod’of ‘spomb’. Dit 
is verreweg de gemakkelijkste 
en snelste manier om klein 
aas bij te voeren. Een spod-
hengel is voor John vrijwel net 
zo belangrijk als zijn normale 
karperhengels. Andere metho-
den, zoals een radiografisch 
voerbootje, zijn natuurlijk ook 
prima. Al moet het vanwege 
de hoge voerfrequentie wel te 
doen zijn.

MEDUSA RIG
Om de maden aan de haak te 
presenteren, gebruikt John de 
‘Medusa’ rig. Hierbij zet je een 
stuk rigfoam (wat ook wordt 
gebruikt om boilies drijvend te 
maken) op de hair en bevestig 
je hier met behulp van naald 
en draad zoveel mogelijk 
maden aan. Het is zo mogelijk 
om gemakkelijk vijftig maden 
of meer op het foam rijgen. 
Hoe groter de ‘madenbal’, hoe 
minder last je hebt van witvis. 
Als je het geheel presenteert 
in combinatie met een pva-
zakje vol maden of maden in 
een voerkorf, dan ben je al een 
heel eind op weg! 
Er is nog een snellere me-
thode om de maden op het 
foam te bevestigen: rijg een 
rits maden op het ijzerdraadje 
uit een vuilniszakbinder. Dit 
kun je dan vervolgens om 
het foam heen winden zodat 
je hetzelfde effect krijgt. Het 
is nu niet zo mooi afgewerkt 
als met naald en draad, maar 
wel handig als je haast hebt 
bij het opnieuw beazen van je 
rig. Andere methoden zoals 
de ‘maggotclip’ of de maden 
direct op de haak prikken, ziet 
John niet zitten omdat de ma-
den dan al snel te veel worden 
beschadigd.

Met John’s wintertips is Daniël Jawadnya definitief ‘bankzitter af’. Nu jij nog!

5 TOT 7 METER
Voor de wintervisserij zijn 
wateren met één of meer-
dere diepe stukken en een 
goede karperbezetting ideaal. 
John’s voorkeur gaat daarbij 
uit naar vijf tot zeven meter 
diepe stekken met een zachte 
bodem. Ook in dieper water 
heeft hij ’s winters wel karper 
gevangen, maar de meeste 
vangsten komen toch van de 
genoemde diepte af. Dit zijn 
in de winter toch meestal dé 
verzamelplekken voor karper. 
De vissen houden zich dan 
wel grotendeels op ‘half water’ 
(tussen bodem en wateropper-
vlak) op, maar onder de juiste 
omstandigheden laten ze zich 
naar de bodem zakken. Op het 
moment dat er dan een hoe-
veelheid maden (of natuurlijk 
voedsel) aanwezig is, kan dit 
net genoeg zijn om de karpers 
tot azen aan te zetten. De grote 
vraag daarbij is natuurlijk 
waar je die juiste omstandig-
heden aan kunt herkennen. 

LAGE LUCHTDRUK
De temperatuur speelt volgens 
John nagenoeg geen rol. Koud 
of heel koud maakt in de 
winter niet veel meer uit. De 
luchtdruk is daarentegen wel 
heel belangrijk. Het jarenlang 

stelselmatig bijhouden van 
de barometer tijdens zijn 
wintersessies, leerde 
John dat de activiteit 
van karper (het 
zich laten zakken 
naar de bodem) 
alles te maken 
heeft met de 
luchtdruk. Een 
logische verkla-
ring, wanneer 
je bedenkt dat 
vissen een dalende 
luchtdruk zullen pro-
beren te compenseren 
door zich te laten zakken. 
En elke keer als de luchtdruk 
onder de 1015 hPa (hectopas-
cal) zakte, begon John karpers 
te vangen. Dit zou ook kunnen 
verklaren waarom karpers 
zich in de winter graag boven 
die diepe gaten verzamelen. 
Steeds heen en weer zwem-
men tussen ondiep en diep 
water om de druk te com-
penseren, kost meer energie 
dan wanneer de vissen zich 
simpelweg laten zakken of 
stijgen. 
In de meeste kranten staat bij 
de weertabel ook de luchtdruk-
voorspelling weergegeven. 
Kortom: lees de krant, kijk op 
internet of koop een barome-
ter en houd de meerdaagse 

luchtdrukverwachting in de 
gaten. Ga je deze winter bij 
een dalende luchtdruk op 
pad, denk dan ook aan warme 
kleding en dito dranken. Een 
klein kacheltje is ook zeker 
een warme aanrader. Laat 
je daarbij niet gek maken 
door anderen die je hierom 
uitlachen en trek gewoon een 
lange neus. Als jij dan met een 
koude winterkarper op de foto 
gaat, zit die van jou er in ieder 
geval nog aan. 

JOHN’S MEDUSA RIG
John vist zijn ‘madenbal’ aan een 15 cm lange combi-rig van gecoat 
materiaal in combinatie met een longshank haak (maat 4 of 6) en een 
line aligner. Hiernaast zie je hoe je met foam de kern van deze aaspre-
sentatie maakt. 

Knip een stuk rigfoam met een schaartje in een eivorm, en 
schuif dit met een boilienaald op de hair.

Met een AAA loodhagel op de hair blijft de haak mooi plat 
op de bodem liggen.

ZO BEVESTIG JE DE MADEN

Stap 1: steek een naald met zo’n 75 cm lang garen door het 
foam en knoop het uiteinde van de garen vast in het foam.

Stap 2: rijg vijf tot tien maden op de naald, schuif ze op de 
draad en dan tegen het foam aan.

Stap 3: steek de naald eenmaal door het foam, trek de draad 
weer aan en herhaal het riedeltje vanaf stap 2.

Als je zo’n 50 maden om het foam hebt ‘genaaid’, knoop je de 
draad vast in het foam en knip je het uiteinde af
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Vissen met maden 
betekent met regelmaat 
bijvoeren: een spod is
daarvoor ideaal.

Met een barometer kun je 
zelf de luchtdruk in de gaten 
houden en deze bij een vangst 
meteen in je logboek noteren.


