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>>

De wintervisserij met de vaste stok valt of staat in veel 
gevallen met de gehanteerde voertactiek. Wim Fuhler (34) 
maakt dit niet ingewikkelder dan noodzakelijk, maar past 
wel een aantal slimmigheidjes toe waar jij deze winter ook 
je voordeel mee kunt doen.
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>> KWALITEIT
In de winter hanteert Wim het motto: 
kwaliteit boven kwantiteit. “Het water 
is koud, dus staat de spijsvertering van 
de vis – een koudbloedig dier – op een 
lager pitje. Houd daar rekening mee 
door slechts weinig voer te brengen 
en de voerplek compact te houden. En 
wat erin gaat, moet natuurlijk wel goed 
spul zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar 
een actief voer. Dit wil zeggen dat in 
het water steeds voerdeeltjes loskomen 
en opstijgen. Twee balletjes is vol-
doende om de stek op te starten. Met 
een halve zak voer (één kilo verpakking) 
heb je dus meer dan genoeg voor twee 
personen.” >> BROODMEEL

De wintervisserij is doorgaans een voornvisserij, dus 
heeft Wim zijn voer daar ook op afgestemd. “Samen 
met mijn teamgenoten van Evezet hebben we spe-
ciaal een voertje voor de voorn ontwikkeld. Daarvan 
is broodmeel het belangrijkste bestanddeel. Brood is 
van oudsher goed, dus waarom zou je het nodeloos 
ingewikkeld maken? Verder zijn kruiden zoals venkel en 
koriander toegevoegd voor extra attentiewaarde.” Wim 
tipt om het voer voor gebruik altijd eerst te zeven om zo 
de grove stukken eruit te filteren. “Die stijgen op én ver-
zadigen de vis, terwijl het in de winter juist belangrijk is 
om ze gretig te houden.”

>> DONKERE KLEUR
“De kleur van het voer is ook van belang. Zeker met het steeds helder wordende 
water. Pas de kleur van het voer aan door het donkerder te maken, want in het 
algemeen maakt een lichtgekleurde voerplek de vis schuw – daar steken ze te-
gen af en zo lopen ze sneller in de gaten bij de aanwezige roofvis. Vooral voor de 
visserij op voorn is een donkere kleur belangrijk.” Het voer hoeft zeker niet zwart 
te zijn, meestal is het al voldoende om de lichte kleur net te breken. “Probeer dit 
zoveel mogelijk met de kleur van de waterbodem te laten matchen. Bosgrond 
of leem zijn bestanddelen die je kunt toevoegen zodat de voerplek niet teveel 
afwijkt van de kleur die de bodem heeft.”

>> HENNEP-PAP
In plaats van het voer te bevochtigen met water, doet Wim dit met een hennep-
pap. “De avond voordat ik ga vissen overgiet ik versgemalen hennep met 
kokend water. Dit laat ik een nachtje staan, zodat er een papje ontstaat (dat wel 
wat op duivenmest lijkt). Het voordeel hiervan is dat de actieve, wolkende wer-
king van hennep op je stek geconcentreerd blijft – reguliere hennep verwasemt 
in het water en ‘waait’ van je stek af.” Gebruik 200 gram (een paar handen) pap 
op één kilo voer en voeg dit in twee tot drie keer toe. “Mix het zaakje goed na 
iedere keer bevochtigen, zodat je het luchtig maakt en voldoende kleefkracht 
geeft. Neem hier voldoende tijd voor, want het duurt een paar minuten voordat 
de bestanddelen van het voer het vocht hebben opgenomen.”

Zodra rond eind no-
vember/begin de-
cember de winter-
kou zijn intrede doet, 
verzamelt de witvis 

zich op de overwinteringsplaat-
sen in onder meer jachthavens, 
zijtakken en stadswater. Dat is 
voor Wim Fuhler het sein om 
de wintervisserij op voorn te 
starten. “Als wedstrijdvisser pur 
sang concentreer ik me vooral 
op de wintercompetities die op 
diverse plekken in het land – 
ook bij mij in de buurt – worden 
georganiseerd. Het leuke van 
die wedstrijden is dat je met 
een beetje geluk in een paar uur 
tijd een heleboel vis kunt van-
gen. En als je zo’n baksteen van 
een blankvoorn in handen hebt, 
ben je de kou snel vergeten 
hoor!” Neem de tips van Wim 
in dit artikel ter harte, kleed je 
goed aan en geniet met volle 
teugen van het koude winter-
zilver.

Door het puntje 
van de antenne in te 
smeren met vaseline 
krijgt je dobber extra 

drijfvermogen en vis je 
zo secuur mogelijk
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>> IN HET RITME
Breng tijdens het vissen geen voer meer op de stek, 
maar alleen nog casters en hennep. “Anders trek je 
veel kleine vis aan, terwijl je bij voorkeur natuurlijk de 
grotere exemplaren vangt”, doet de wedstrijdvisser in 
Wim van zich spreken. Het is belangrijk om dit continu 
met kleine beetjes te doen, zodat je de vis aan de praat 
krijgt én houdt. “Je wilt voorkomen dat ze op de stek 
niets van hun gading vinden, maar ze tegelijkertijd ook 
niet overvoeren. Daarom is het zaak om het juiste ritme 
te pakken te krijgen. Dan vang je doorgaans ook de 
grotere vissen.” Wat precies het juiste ritme is, moet je 
iedere visdag weer ter plekke aan de waterkant ontdek-
ken. “Soms loont het om elke dertig seconden vier tot 
vijf casters te voeren, maar af en toe werkt het juist om 
eens in de vijf minuten een wat groter handje te pakken. 
En hoe meer vis er op de stek zit, des te meer casters je 
presenteert.” >> RODE SPAGHETTI

Als haakaas kiest Wim ’s winters in 
de regel voor casters. “Daar voer ik 
mee, dus dan is het logisch om die 
ook op de haak te prikken. Zeker 
omdat de vis hier volledig op gefo-
cust raakt door regelmatig kleine 
hoeveelheden casters bij te voe-
ren. Helemaal als er voedselnijd 
ontstaat.” Als alternatief haakaas 
gebruikt hij ook ‘rode spaghetti’. 
“Dit is een rode, plastic sliert die 
wel iets van spaghetti weg heeft. 
Hier knip ik kleine stukjes van die 
ik in de haakbocht bevestig. Dit 
werkt soms heel goed en heeft 
als voordeel dat je snel door kunt 
vissen. Want in tegenstelling tot 
een caster, blijft dit kunstaas wel 
intact. Soms vang je op één stukje 
spaghetti wel dertig vissen.”

>> HENNEP 
+ CASTERS
Voordat het voer te water gaat, 
voegt Wim nog wat losse, ge-
weekte hennep en casters toe. 
“Daarmee probeer ik de grotere 
vissen te selecteren. Met maden 
door het voer trek je naar mijn 
smaak te veel kleine vis aan.” Be-
halve door de voerbal, gaan er ook 
wat losse casters en hennepkorrels 
in de cup. “Het duurt even voordat 
de voerbal in het water uit elkaar 
valt en ik wil ook vroege vissen al-
vast een snack voorschotelen.” Alle 
transport van het voer vindt plaats 
met behulp van de cupset. “Cup-
pen is veel secuurder dan voerbal-
len in het water gooien en creëert 
een mooi verticaal voerspoor in 
het water. Dat is belangrijk om de 
vis geconcentreerd op één plek te 
krijgen.”

'Voer continu 
in een vast ritme kleine 

porties casters en hennep 
om de vis aan de praat te 

krijgen én te houden'


