
FEBRUARI 2018 >> HÉT                  .NL30 31>> HÉT                  .NL

>> WITVISSEN > SPELREGELS VOOR DE KOUDE MAANDEN

>>

W I N T E R T I P S
VOOR DE 

VASTE STOK
De winter is het favoriete jaargetijde 
van wedstrijdvisser Peter de Lange. 
“Dan vang je vaak nog beter dan in de 
zomer. Als je maar een paar belangrijke 
spelregels in acht neemt.” Welke dat 
precies zijn, vertelt hij je in dit artikel.
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>> ONDERLIJNEN
Voor wat betreft het tuigje kun je uit verschillende opties kiezen. Zo is 
het mogelijk om met één gehele lijn te vissen – waarbij de hoofdlijn 
tevens de onderlijn is. Je kunt er echter ook voor kiezen om met een 
onderlijn te vissen; bijvoorbeeld 10/00 hoofdlijn en 8/00 onderlijn. Het 
vissen met een onderlijn biedt duidelijk voordelen. Kom je onverhoopt 
vast te zitten, dan breekt het tuigje vaak bij het onderlijntje af. De rest 
van het materiaal (dobber etc.) ben je dus niet kwijt. Een ander belang-
rijk voordeel is dat je na het bevestigen van een nieuwe (standaard)
onderlijn op precies dezelfde wijze verder vist.

>>  LICHT  VISSEN
Of je nu dichtbij (onder het kantje) of ver weg (11,5 
meter) vist – de afstand is a� ankelijk van de stek en 
de weersomstandigheden – in de winter doe ik dit bij 
voorkeur zo licht mogelijk. De vis is nu een stuk trager 
en mag geen enkele argwaan krijgen bij het benaderen 
en oppakken van het aas. Een lichte dobber (a� ankelijk 
van de stroming 0,2 tot 2 gram, doorgaans voldoet 0,5 
tot 1 gram), dunne lijn (8/00 tot 12/00 nylon) en kleine 
haak (maat 18 of kleiner; zit er grote vis op de stek, dan 
een maatje groter) vormen daarom mijn standaarduit-
rusting.

 ’S Winters zie je veel minder sportvissers aan 
de waterkant dan in de zomerperiode. Vaak 
wordt gedacht dat je in de koude maan-
den minder goed vis kunt vangen, maar 
niets is minder waar. Het komt regelmatig 

voor dat je in de wintermaanden zelfs meer vis vangt 
dan ’s zomers! En je pakt niet zelden ook nog eens de 

mooiere exemplaren: voorns van boven de kilo, grote 
kolblei en dikke brasems. Het vissen op voorn met de 
vaste hengel is bijvoorbeeld echt een geweldig mooie 
wintervisserij. In dit artikel geef ik je een aantal prak-
tische tips voor het vissen met de vaste stok zodat je 
de hengel deze winter niet in het vet legt, maar erop-
uit gaat én mooie vangsten weet te boeken.
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>>  SPAARZAAM 
VOEREN

In de winter hoef je niet veel voer te brengen. De stofwis-
seling van de vis staat op een laag pitje, dus zijn ze snel 
verzadigd. Een paar kleine balletjes voer is daarom al 
voldoende. Het is ook een optie om je voer aan te passen 

door hier leem aan toe te voegen. Je neemt bijvoor-
beeld 300 gram lokvoer waar je 300 gram 

leem doorheen mengt. Zo heb je ruim 
voldoende voer voorhanden, maar 

is dit zo schraal dat je de vis 
wel aan de praat houdt. Het 

toevoegen van bijvoorbeeld 
gemalen hennep, hennep-
zaad of een toe� e speciaal 

voornvoer is optioneel.

>> 
AASPRESENTATIE
Je aas kun je op verschillende manieren en dieptes 
presenteren. Een veel gebruikte techniek is de staan-
de haak. Hierbij staat de haak als het ware op de 
bodem. Dit werkt uitstekend voor voorn. Ook het iets 
boven de bodem – bijvoorbeeld 10 cm – aanbieden 
van het aas kan deze vissoort wel waarderen. Voor de 
brasem moet je het anders aanpakken en het aas op 
de bodem presenteren. Vis je met een ‘klein sleepje’, 
dan ligt het laatste hageltje op de bodem en je haak 
daar 10 à 15 cm achter. Dit principe kun je nog verder 
doorvoeren door ‘zwaar aan de bodem’ te gaan vis-
sen waarbij de haak en bijvoorbeeld de laatste 20 tot 
30 cm lijn op de bodem liggen.

>> ANTENNES

Dobbers zijn er in allerlei soorten, vor-
men en maten. Die hebben antennes in 
tal van verschillende kleuren: rood, oran-
je, geel, zwart, wit, enzovoort. Nou is het 
niet noodzakelijk om alle kleuren van de 
regenboog in je bezit te hebben, maar 
het is wel prettig als je van kleur antenne 
kunt wisselen als de situatie daar om 
vraagt. Oranje of � uorrode antennes 
zijn doorgaans het best zichtbaar, maar 
de omstandigheden (zonlicht, golfslag, 
kleur van de lucht) kunnen ervoor zorgen 
dat een andere kleur beter te zien is.

>> STEKONDERHOUD
Een actieve benadering op het vlak 
van  bijvoeren kan lonend zijn. Nadat 
je aan het begin van de sessie je stek 
hebt opgebouwd met enkele ballen 
voer, is het daarna zaak om de stek te 
onderhouden. Dit doe je door tijdens 
het vissen regelmatig een klein bal-
letje voer gevuld met aas (casters en 
maden) bij de dobber te gooien. Zorg 
ook dat je voldoende aassoorten bij 
je hebt om te variëren naar gelang 
de smaak van de vis. In de winter ge-
bruik ik kleine maden, grote maden, 
casters, wormen en kleine pellets 
(soft pellets) als aas.

>> KLEDINGVOORSCHRIFTEN

>> ACTIEF BLIJVEN
Het ingooien van je snoer, de 
hengel in de steun laten lig-
gen en gaan zitten wachten 
totdat ze bijten, is één ma-
nier om het aan te pakken. 
Maar of dat de slimste wijze 
is om vis te vangen, waag 
ik zeer sterk te betwijfelen. 
Je kunt beter actief aan 
de slag gaan om te zorgen 
dat je een geslaagde dag 

aan de waterkant beleeft. 
Bijvoorbeeld door de hengel 
in je handen te houden en 
hieraf en toe mee te spelen. 
Verplaats de dobber door 
hem heel rustig iets opzij te 
slepen of til hem eventjes 
op om hem daarna zachtjes 
weer te laten zakken. Zo’n 
actieve aanpak levert vaak 
meer vis op.

De laatste tip is essentieel voor een geslaagde wintersessie: 
goede kleding. Zo zorg je ervoor dat je warm blijft en je je op 
het vissen kunt concentreren. Tegenwoordig zijn er goede 
– lees: warme en waterdichte – vispakken verkrijgbaar, dus 
aan de waterkant hoef je het niet koud te krijgen. Laat je 
ook niet afschrikken door een beetje kou: als het de nacht 
tevoren gevroren heeft, is het overdag vaak mooi weer met 
een lekker winterzonnetje. Dat zijn hele mooie dagen om 
aan het water te zitten.

>> WINTERSTEKKEN
De vis ligt in de winterperiode op bepaalde plekken in gro-
ten getale bij elkaar. Weet je de vis te lokaliseren, dan kun je 
vaak verrassend goed vangen. Havens zijn bekende pleister-
plaatsen in de winter, maar zeker niet de enige plekken waar 
de vis zich concentreert. Zoek bijvoorbeeld naar beschutte 
plekken – zowel diep als ondiep – waar de invloed van de 
(koude) wind gering is. Bijvoorbeeld tussen afgemeerde 
boten. Die bieden niet alleen beschutting, maar zorgen ook 
voor extra warmte. En plekken waar het water iets warmer 
is, zijn altijd goed. Ook bruggen en viaducten zijn typische 
winterstekken waar de vis zich verzamelt.

‘BIJTEN ZE NIET GOED? KIES 
DAN VOOR EEN KLEINE HAAK 
(MAAT 20). DOEN ZE HET NOG 

STEEDS SLECHT? SCHAKEL DAN 
OVER OP EEN HAAKJE 

24 MET ÉÉN MINI-MADE’

Het aas iets boven of op de bodem presenteren werkt uitstekend voor voorn.


