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>> KARPERVISSEN > WINTERKARPEREN

Waar karpervissers vroeger vaak een winterstop 
hielden, wordt er tegenwoordig meestal het hele 
jaar door gevist. Met de zachte winters van de laatste 
jaren is de karper immers ook in de wintermaanden 
– langdurige of strenge vorst uitgezonderd – goed 
vangbaar. Voor alle ijsvrije winterdagen geeft 
redacteur Robert de Wilt je deze maand een reeks 
nuttige winterkarpertips.
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>> 

WINTERKARPEREN 
DOE JE ZO!

>> PVA-FUNNELWEB 
In de winter zweer ik bij PVA-zakjes die ik vul 
met wat gebroken en verkruimelde boilies. 
Aangezien ik korte sessies van 2 tot 2,5 uur vis, 
wil ik de vis snel en exact naar mijn aas lei-
den. Daarom voer ik ook hooguit één handje 
gebroken boilies bij. Anders heeft de karper in 
die twee uur niet voldoende tijd om alles weg 
te vreten en bij mijn rig te eindigen. Kies voor 
een PVA ‘funnelweb’ met een zo fijn mogelijke 
‘mesh’ – bijvoorbeeld de ‘4 season funnelweb’ 
van Korda. Bij lage watertemperaturen duurt 
het immers langer voordat PVA oplost. Prik de 
haakpunt slechts dunnetjes door de kous heen, 
zodat je haak onder water snel vrij komt te lig-
gen. Daarbij prik ik ook altijd een PVA-foampje 
op de haak, zodat de punt daarvan schoon 
blijft. Komt dit foampje boven drijven, dan voer 
ik vanaf de brug heel secuur nog een handje 
gebroken boilies bij. Doe dit zo dat er geen voer 
op of naast de lijn of montage komt. Voer juist 
‘achter’ je aas – oftewel in het verlengde van je 
onderlijn – zodat de vis niet schrikt van je lijn. 

PVA-zakje met boiliekruim, klein aas en een PVA-
foampje. 

>> GEWOON ONDIEP
Op ondiep, afgesloten water zoekt de karper ‘s 
winters vaak overhangende boomtakken, om-
gevallen bomen of grote rietkragen op. Diepte 
speelt daar meestal geen enkele rol. De visserij-
kundige onderzoeken van Sportvisserij Neder-
land wijzen keer op keer uit dat karper prima 
in slechts 70 cm diep water kan overwinteren. 
De vis verkiest dus beschutting boven diepte. 
In diepe zandwinplassen met weinig structuur 
langs de oever, trekt de vis meestal wel naar die-
per water. Bijvoorbeeld onderaan de taluds die 
’s zomers vooral aan de bovenkant daarvan vis 
opleveren. In alle gevallen geldt dat karpers in 
hun ‘winterholletje’ extra gevoelig zijn voor ver-
storing. Kies dus voor korte sessies en een slap-
pe lijn.
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>> KARPERVISSEN > WINTERKARPEREN

‘ IN DE WINTER 
VIS IK HET 
LIEFST MET 
ÉÉN HENGEL’

>> ÉÉN HENGEL IS GENOEG
’s Winters vis ik het liefst met één hen-
gel. De ervaring leert dat je met twee 
hengels echt niet meer vangt, omdat 
er in de meeste gevallen toch maar 
één echte topstek is van hooguit een 
paar vierkante meter. Uiteraard is 
het zaak om die ene hengel dan wel 
op deze hotspot te leggen. Bovendien 
werkt een extra lijn over de stek ver-
storend en red je het vissend bij een 
brug niet in je eentje als je tegelijker-
tijd twee runs krijgt. Daarom vis ik op 
dit soort stekken ook nooit ’s nachts 
c.q. vanuit de bivy. Ik blijf permanent 
bij mijn hengel, want bij een aanbeet –  

’s winters vaak een trage run of slechts 
enkele piepjes – wil ik de vis direct van 
de brug wegleiden. Dit lukt eigenlijk 
altijd, aangezien de karper in de win-
ter slomer is en rustiger blijft tijdens 
de dril. Ook het omlaag houden van je 
hengeltop helpt daarbij. En mocht het 
onverhoopt nodig zijn, dan loop je tij-
dens het drillen naar de brug toe. Ten-
slotte laat ik stekken die qua obstakels 
echt té riskant zijn simpelweg links 
liggen – daar ga ik niet eens vissen. 
Kies ook altijd voor lijn met een dia-
meter van minimaal 35/00 en vis ui-
teraard met visveilige loodsystemen.

>> OPVALLEND 
HAAKAAS
In de winter is het water vaak een 
stuk helderder dan ’s zomers door-
dat watervlooien, algen en wat 
dies meer zij afsterven. Voor het 
vissen in de donkere uurtjes maakt 
het natuurlijk geen verschil, maar 
overdag kan een opvallend haak-
aasje wel degelijk die extra vis op-
leveren. Denk bijvoorbeeld aan een 
imitatie-maïskorrel boven je boilie 
of een fl uo pop-upje. Baat het niet, 
dan schaadt het niet…

>> IEDERE DAG 
EEN KLEIN BEETJE 
VOER BRENGEN
Dagelijks een kleine hoeveel-
heid voer op de ‘vierkante 
meter stek’ brengen, is dé 
truc bij het wintervissen. De 
terugkerende dagelijkse hap 
zorgt dat de karper gewend 
raakt aan deze maaltijd en 
ook in de winterse kou eer-
der geneigd is om te blijven 
vreten. Kies daarbij wel voor 
een licht verteerbare boilie 
en voer niet te veel! Liever 
elke dag drie of vier hand-
jes gebroken boilies, dan drie 
keer per week een halve kilo 
voer. Kies je aas ook kleiner 
dan gebruikelijk: 15 mm is nu 
groot zat. Op winterverza-
melplekken van karper krijgt 
de brasem vrijwel geen kans 
zich op het aas te storten.

>>EINDE MIDDAG, BEGIN AVOND
Hoewel het per water kan verschillen, ben 
ik er van overtuigd dat de late middag en 
het begin van de avond veruit de meeste 
aanbeten opleveren. Zeker na een zonnige 
dag is het water aan het eind van de mid-
dag nét eventjes een of twee graden extra 
opgewarmd. ’s Nachts en ’s ochtends is de 

watertemperatuur op zijn laagst, en dat is 
doorgaans ook de periode waarin de kar-
per minder actief is. Ik vis dan ook graag 
doordeweeks, uit werk. Als de hengel er 
rond 18.00 uur in gaat, pak ik meestal rond 
20.00 uur weer in. Die twee uurtjes in de 
kou zijn makkelijk uit te houden.

>> KORTE ONDERLIJN
Karper aast ‘s winters slomer en trager dan 
in de warme maanden van het jaar. De vis 
zwemt nu niet per se snel door na een aas-
opname. Dit betekent dat de haak snel moet 
prikken, ook als de vis zich slechts lichtjes ver-
plaatst. Vis daarom met korte onderlijnen van 
zo’n 10 of 12 cm lengte. Op zachte bodems is 
een chodrig nu een aanrader!

>> VIERKANTE 
METERWERK
Hoe kouder het water, hoe passie-
ver de karper. Als de vis ‘vast’ ligt, 
kan een paar meter te ver weg vis-
sen al een blank opleveren. Kies dus 
voor een compact voerplekje van 
hooguit één vierkante meter – kar-
per is prima in staat om kleine, spe-
cifi eke voerplekjes te onthouden. 
Kam vooraf altijd eerst de bodem 
uit met een shadje of ander kunst-
aas: je wilt je rig niet bovenop een 
tak, kabel, fi ets of winkelwagen de-
poneren. Een harde bodem – waar-
in je aas minder snel wegzakt – ge-
niet daarbij de voorkeur, maar blijf 
wel dicht bij het betonnen brug-
fundament. Aangezien het nauw 
luistert waar je precies gaat vissen, 
geniet het zelf uitlopen en laten 
zakken van je montage – of het ge-
bruik van een radiografi sch voer-
bootje – de voorkeur boven een iets 
minder nauwkeurige worp. Waar mogelijk laat ik de montage heel secuur met 

de hand op de stek zakken.

>> DAK BOVEN HET HOOFD
’s Winters zoekt de karper rustige, beschutte 
plekken op. Daar liggen ze vaak gegroepeerd, zo-
dat je op dit soort ‘winterverzamelplekken’ zelfs 
meer vis kunt vangen dan ’s zomers als de vis 
verspreid ligt. Een houvast voor het vinden van 
zo’n winter-hotspot is dat Cyprinus carpio graag 
‘een dak boven zijn hoofd’ heeft ter beschutting 
tegen wind en golfslag. Zo vis ik op een groot 
boezemwater met negen bruggen binnen een 
afstand van zo’n 1,5 kilometer. Slechts onder 
twee van die bruggen liggen de karpers ’s win-
ters ‘opgestapeld’. Niet geheel toevallig zijn dit 
de enige twee ophaalbruggen. Daar kan de vis 
ook in het midden van het water tegen of zelfs 
onder de betonnen brugconstructie kruipen. Op boezemwater zijn de (ophaal)bruggen vaak de hotspots.


