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• karpervissen

Succesvol winterkarperen 
zonder poespas

TEKST raYMOnD HakkerT FOTOGRAFIE sanDer BOer

W ie denkt dat karpe-
ren ‘s winters geen 
zin heeft, kan die 

gedachte volgens Joery gerust 
naar het land der fabelen ver-
wijzen. “In de wintermaanden 

dus eens met het maken van 
de vangstfoto’s. Een mooie, in 
winterkleuren gestoken schub 
wordt met beleid op de klets-
natte onthaakmat gelegd. Kort 
na de foto’s zwemt het beest al 
weer. Dat geldt even later ook 
voor vis twee. Joery: “Natuur-
lijk moet je alle vissen altijd zo 
kort als mogelijk op de kant 
houden, maar in de winter is 
dat helemáál belangrijk. Zeker 
als het vriest moet je de vis én 
onthaakmat constant van water 
voorzien, tegen bevriezing van 
de slijmlaag. Zorg er daarom 
voor dat alle onthaak-, weeg- 
en fotoapparatuur al klaar ligt.”

BEKEND TERREIN
Met een dampende bak koffie 
in de hand en een stevig ont-
bijt met ei en spek op schoot, 
zitten de twee vismaten even 
later weer achter de hengels 
– genietend van het grauwe 

uitzicht. Dit bewuste water is 
ze niet onbekend. “Maak het 
jezelf ‘s winters niet te moeilijk 
en bevis een water dat je goed 
kent”, geeft Joery als belang-
rijke tip. Om middenin de 
wintermaanden op een onbe-
kend water te starten is haast 
onbegonnen werk. “Ken je 
de vertrouwde stekken al een 
beetje, dan is de helft al gewon-
nen. Vergeet niet dat goede 
zomerstekken niet zelden ook 
de winterhotspots zijn.”

‘RUNWATER’
Voorts is het ’s winters ver-
standig om voor een niet al te 
moeilijk ‘runwater’ te kiezen. 
“Daar is de kans op actie veel 
groter. In de winter kun je op 
zulke wateren – met de juiste 
aanpak – in korte tijd veras-
send leuk vangen. Soms doen 
de vangsten niet eens onder 
voor de zomermaanden; wan-
neer het bovendien vaak aan-
schuiven is voor een plekje.” 
Joery vist vandaag met twee 

hengels, waarvan hij er één – 
beaasd met een snowman: een 
boilie met daarboven een wit 
pop-upje – op een vertrouwde 
stek heeft gelegd. Een ta-
ludrand op het midden van de 
plas. “Maar dat kan ook prima 
een vertrouwde rietkraag zijn, 
of een stek bij overhangende 
takken. Dat maakt allemaal 
niet zoveel uit. Als je in ieder 
geval maar minimaal één 
hengel op zo’n vertrouwde 
hotspot dropt.”

goed vol om met regelmaat 
aan de waterkant te zitten.

VIS IN DE ZAK
Joery heeft, wijzend naar twee 
bewaarzakken, overigens 
niet bijzonder lang nodig 
om onze scepsis over het 
winterkarperen te pareren. 
Het nachtje ‘voorvissen’ heeft 
hem geen windeieren gelegd. 
“Vanochtend vroeg was het 
twee keer raak”, zegt hij met 
een glimlach op zijn koude 
gezicht. Voor de verandering 
beginnen we deze reportage 

Kale bomen, mist, krakend gras en chagrijnige 
watervogels: het is winter. In deze periode kiest het 
merendeel van de karpervissers voor de warme kachel 
thuis, maar Joery van der Beek vist keihard door. Aan 
de oevers van een Noord-Hollands cultuurwater zal de 
Alkmaarder je proberen te overtuigen van het waarom.

valt er met de juiste aanpak 
wel degelijk karper te vangen”, 
zegt hij ’s ochtends vroeg voor 
de ingang van zijn bivy. Samen 
met vismaat Jan Coolen heeft 
hij er dan al een ‘koud nachie’ 

op zitten. Want om de kans op 
een winterkarper te vergroten, 
beginnen deze twee doorge-
winterde karpervissers het lief-
ste met een 24-uurs sessie. “Je 
pakt dan automatisch wel één 
van de aasperiodes mee. Dat 
biedt ook weer logistieke voor-
delen voor volgende sessies. 
Die kun je al danig inkorten 
door alleen nog maar de meest 
productieve uurtjes te gaan”, 
luidt Joery’s logische betoog. 
Bovendien houdt hij het met 
die korte sessies ook onder 
barre omstandigheden nog 

Een ijs- en ijskoude winter-
karper krijgt van Joery zijn 

vrijheid terug.

Joery van der Beek: “Vis ’s winters met vertrouwd aas op 

vertrouwde stekken. Dan komt het zeker goed!”

Wintervissen betekent warm eten en drinken. Samen met een vismaat houd je het ook langer vol.
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DE ZOEKHENGEL
Met zijn tweede hengel vist 
Joery actief. “Deze ‘zoekhen-
gel’ leg ik zo om het uur op 
een andere stek neer. De ene 
keer ondiep, dan weer diep 
of daar tussenin. Kwestie 
van stekken uitproberen en 
de vis actief opzoeken.” Met 
behulp van een radiografisch 

voerbootje deponeert Joery 
deze zoekhengel, voorzien 
van een lekker opvallend 
fluor pop-upje, op een ondiep 
plateau. Daar staat slechts 
zo’n 2 meter water, terwijl 
het daaromheen al gauw 4 tot 
5 meter diep is. De tiental-
len watervogels die boven 
de stek dobberen, leveren 

in de minuten die volgen al 
direct wat piepjes op. “Maakt 
niet uit. Die gaat vanzelf een 
keertje lopen. Wedden?” Even 
later krijgt Joery inderdaad 
zijn gelijk. Met dien verstande 
dat het om een brasem gaat. 
De oorzaak ligt mogelijk in 
het PVA-zakje met pellets dat 
aan deze hengel hing. “Ach, 
die brasems vind ik niet zo’n 
punt. Vaak is het namelijk zo 
dat die de karpers ook tot azen 
aanzetten.”

KORTE RIGS
Net als in de zomer moeten 
ook ’s winters het aas en de 
rig verder het werk doen. 
Laatstgenoemde vist Joery 
lekker kort zodra de watertem-
peratuur onder de 10 graden 
zakt. “Mijn motto luidt ‘less is 
more’. Een eenvoudige rig van 
maximaal 14 cm soepel onder-
lijnmateriaal, met haak maatje 
8 en een line-aligner volstaat. 
Eventueel nog wat kneedlood 

op de onderlijn om de boel 
mooi plat op de bodem te 
houden en klaar is Kees.” De 
korte rigs gebruikt hij omdat 
de karper zich nu minder snel 
voortbeweegt dan ’s zomers. 
De haak moet dus nog sneller 
prikken. Het semi-vastloodsys-
teem zorgt er daarbij voor dat 
de karper meestal een lekkere 
run veroorzaakt. “En zeg nou 
zelf, wat klinkt er lekkerder 
dan een krijsende pieper in 
de sneeuw?” De zinkende, 
gevlochten (rekloze) hoofdlijn, 
een gevoelig afgestelde pieper 
en lichte ‘hangertjes’ zorgen 
verder voor een directere en 
snellere beetregistratie.

VOORVOEREN?
Inmiddels vordert de dag 
en blijft het, behoudens wat 
brasems, angstvallig stil. De 
twee karpers van afgelopen 
nacht ten spijt. Zouden die 
vissen dan gewoon al op het 
voer hebben gelegen? “Dat is 

zomaar mogelijk. We hebben 
afgelopen week een paar keer 
’s avonds in het donker – van-
wege de hongerige meerkoe-
ten – een half pondje licht 
verteerbare boilies gestrooid. 
Zo’n gedekt tafeltje kan de 
karpers vaak net even aan de 
praat houden en op de stek 
vasthouden. Misschien was 
dat bij deze twee specifieke 
vissen ook het geval.” Te veel 
voeren is ’s winters helemaal 
uit den boze. “De vis doet er 
immers langer over om het 
voedsel te verteren. Stop zo’n 
24 uur voordat je gaat vis-
sen dan ook met voeren. Dat 
laatste etmaal mag er eigenlijk 
geen boilie meer te water om 
verzadiging te voorkomen.”

GOED GEKLEED
Om de kou te weerstaan heeft 
Joery profijt van het feit dat 
hij acht jaar lang militair is 
geweest. “Begin met goed 
schoeisel, zoals goed gevoerde 
warmtelaarzen met dikke, 
isolerende zolen. Neem ze iets 
ruimer dan je gewend bent, 
dan kun je dikke  warmtesok-

WINTERTIPS EN WINTERTRUCS

Kies bij voorkeur voor een ‘runwater’ waar je de stekken kent.

Vis één hengel op een vertrouwde stek, en gebruik de andere 
als ‘zoekhengel’.

Vis met attractief aas en PVA-zakjes. Meer brasem, maar ook 
meer karper!

Karpervissen in de winter: gewoon doen!

GROVE STRUCTUUR, LICHT VERTEERBAAR
Kies ’s winters voor een ‘winterbol’: boilies met licht verteerbare ingrediën-
ten en een grove structuur. Joery’s voorkeur gaat uit naar een zoete variant. 
Het aas mag gerust wat opvallender zijn. ’s Winters wordt het water door-
gaans nog iets helderder, dus een visueel haakaasje kan zeker geen kwaad. 
Maak het verder niet moeilijker dan het is. Vis met een voor jou én voor de 
vis vertrouwd aasje. Denk bijvoorbeeld aan boilies die het afgelopen jaar al 

veel zijn gevoerd op het bewuste water. Dat is maar al 
te vaak de best verkochte bol van de hengelsportzaak 

of ‘bollenboer’ om de 
hoek. Niets is voor 

karper zo her-
kenbaarder als 

een boilie die 
al het hele jaar 

door de plomp 
ingaat.

Kies voor licht verteerbare (voer)boilies en een opvallend 
haakaasje.

wanneer ze uitgaan, heb je 
het dubbel zo koud. Boven-
dien ligt ook het gevaar van 
koolmonoxidevergiftiging op 
de loer.”

INNERLIJKE MENS
Warm eten én warm drinken 
is eigenlijk net zo belangrijk 
als de kleding. “Op militaire 
oefening in Noorwegen aten 
we alleen maar warm en dron-
ken we louter hete dranken.” 
Neem dus naast je brandertje 
de nodige opwarmkliekjes of 
een grote kan hete erwtensoep 
mee. Tenslotte gooit Joery er 
lachend nog een laatste warm-
tetip tegenaan: “Heb je het 
alsnog koud? Ren dan gewoon 
vijf keer om de bivy heen en 
spring tien keer zo hoog mo-
gelijk in de lucht. Warm dat 
je het krijgt!” Houd jezelf dus 
in beweging, maar blijf bij je 
hengels. “Want je krijgt altijd 
beet als je je hengels de rug 
toekeert”, zegt Joery met een 
knipoog.

BRASEMFEEST
In de namiddag loopt de 
reportage ten einde. De ‘plat-
ten’ worden op dat moment 
pas echt goed wakker en bijna 
een uur lang hebben Joery 
en Jan onafgebroken lol van 
deze bijvangsten. Want zo zien 
ze het echt. “Actie is actie in 
de winter. Of dat nu van een 
dikke winterbrasem is of van 
een karper”, vult vismaat Jan 
aan. “Geniet er gewoon van! 
Voor je het weet ga je weer 
naar huis en zit je binnen bij 
de kachel…”

ken aan.” Te strak schoeisel 
gaat knellen en vermindert de 
doorbloeding, zodat je alsnog 
koude voeten krijgt. “Verschil-
lende lagen kleding zijn ook 
essentieel. Direct op je li-
chaam draag je thermo-onder-
goed, daaroverheen een ruim 
zittende joggingbroek en dito 
fleecetrui. Vervolgens bijvoor-
beeld een winddicht, ademend 

jack. Als laatste volgt dan een 
dik gevoerde jas of warmtepak 
en een warme muts. Trek die 
laatste kledingstukken pas aan 
het water aan. In de auto krijg 
je het al gauw te warm en ga 
je snel zweten.” Een kacheltje 
in je tent of onder de paraplu 
is ook een optie, al heeft Joery 
daar zelf niks mee. “Ze zijn 
slechts tijdelijk bruikbaar en 

PVA-ZAKJE EN 
WINTERDIPS
Om de karper ’s winters niet 
te verzadigen, maar tóch een 
attractief voerplekje bij de rig te 
creëren, is een PVA-zakje met 
kleine pellets een goede truc. 
Of wat dacht je van thuis vooraf 
een aantal witte boterhammen 
roosteren en deze verkruimelen 
tot zwevende deeltjes die je in het 
PVA-zakje doet! Eventueel vlak 
voor de inworp nog een scheutje 
winterdip (of bijvoorbeeld ketjap-
saus) erbij en je hebt een aantrek-
kelijke voedselwolk die zelfs de 
karpers in de diepste winterslaap 
nog wakker maakt. De trukendoos voor de wintermaanden: dips en PVA-zakjes.


