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>> WITVISSEN > IN HET DONKER

NACHTVISSEN 
OP WITVIS

Menig karper- en meervalvisser vist graag ’s nachts omdat de 
vis dan actiever aast – zo is althans de overtuiging. Witvissers 
beoefenen hun hobby veel minder vaak in het donker. Hoe 
pak je nachtvissen op witvis eigenlijk aan? Tijdens een 
‘nachtwedstrijd’ bij het Overijsselse Zwartsluis ging Hét 
VISblad op zoek naar tips.
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IN HEEL VEEL 
WATEREN MAG 
MET DE 
NACHTVIS
TOESTEMMING 
HET HELE JAAR 
’S NACHTS 
WORDEN 
GEVIST

 “Eigenlijk begon deze wedstrijd 
als een ludiek idee”, vertelt voor-
zitter Marcel ter Horst van HSV 
Het Zwartewater terwijl hij een 
schuin oog op de top van zijn 

feederhengel houdt. Zojuist is de jaarlijkse 
nachtkoppelwedstrijd van ‘zijn’ vereniging 
uit Zwartsluis van start gegaan. “Tijdens 
de borrel na een reguliere wedstrijd – een 
vast ritueel – opperde iemand om eens een 
nachtwedstrijd te organiseren”, aldus Ter 
Horst. “Zo ging het balletje rollen en in juli 
2018 was het zover. Dit is de tweede editie.”

UNIEKE BELEVING
Of witvis in het donker altijd beter aast, 
durf Ter Horst niet te zeggen. “Daarover zijn 
de meningen verdeeld. Feit is wel dat veel 
wateren steeds helderder worden, waar-
door de vissen overdag vaak schuwer en 
daardoor een stuk lastiger te vangen zijn. 
Vis je daarentegen in het donker, dan kan 
hetzelfde water ineens weer mooie vang-
sten opleveren.” De winnaar van vorig jaar 
ving maar liefst zestig kilo vis, al liep het 
toen juist in het échte donker – zo tussen 
twaalf en vier – wat stroef.” Nachtvissen 
is volgens Ter Horst bovenal een avontuur. 
“Het is een unieke beleving om een com-
plete nacht aan het water te zitten. Daarbij 
maak je kans op bijzondere vangsten: vorig 
jaar kwam er zelfs een meerval in het net.”

SLIM MET LICHT
Waar moet je op letten als je tot in het don-
ker vist? “Alles begint met een strakke voor-
bereiding en orde op je visplek”, legt Ter 
Horst uit. “Zorg dat je weet waar je spul-
len liggen, zodat je het meeste blindelings 
kunt grijpen. Voor het overige is licht de 
oplossing, en daarmee kun je eindeloos op 
een creatieve manier variëren. Aan deze 
wedstrijd doen heel wat sportvissers mee 
die vaker in het donker vissen en daar dus 
in getraind zijn. Je zult zien dat zij soms 
de gekste oplossingen hebben bedacht.” 
Bij een rondgang langs het parcours blij-
ken veel deelnemers inderdaad bijzonder 
slim met licht en moderne technieken om 
te gaan. Ben jij benieuwd welke ‘vondsten’ 
Hét VISblad noteerde? Check de kaders van 
dit artikel en vang je witvis voortaan ook 
comfortabel in het donker.

ZAKLAMP
Waarom moeilijk doen als het ook ‘basic’ kan? Gemonteerd te-
gen je hengelsteun kan een doodsimpele zaklamp – bij voorkeur 
een moderne die ook tegen water kan – uitstekend je hengel 
verlichten. Bij het feederen kan een lamp het uitslaan van de 
hengeltop bij een aanbeet prima registeren. Tip: stel de lamp zo 
af dat hij de onderkant van de hengel beschijnt. Dan lichten de 
geleide-ogen mooi op.

LEDLICHT
Ook al liggen je spullen binnen hand-
bereik en heb je ze keurig geordend in 
bakjes, dan nog zijn de kleinste zaken 
– haakjes, onderlijntjes, en gewichtjes 
bijvoorbeeld – vaak domweg niet te vin-
den zonder extra licht. Dé oplossing is 
een klein, fel LED-lichtje dat van opzij of 
bovenaf in de bakjes schijnt. De meeste 
lampjes hebben een klein schakelaartje, 
maar ze zijn er ook met een bewe-
gingssensor. Even je hand ervoor en hij 
springt aan. Wel zo praktisch!

BOUWLAMP
Zet jij het liefst je volledige visplek 
in het licht en zeul je daarvoor met 
plezier wat meer spullen mee? 
Schaf dan een goede bouwlamp 
aan. Ze functioneren uitstekend 
liggend op de grond, maar komen 
nog beter tot hun recht ‘vanuit de 
hoogte’, bij voorkeur gemonteerd 
aan een stabiele mast van een 
meter of twee. Zorg wel altijd 
voor voldoende volle accu’s als 
je bouwlampen meeneemt: ze 
vreten stroom.

LASERPEN
Hoe werp je in het donker 
telkens opnieuw exact op 
je stek? Clip je lijn voor de 
juiste afstand en zoek als 
mikpunt een lichtbaken aan 
de horizon – een lichtmast 
of straatlantaarn. Ontbreekt 
zo’n punt, probeer dan op 
gevoel steeds recht over je 
hoofd te werpen. Nog pre-
ciezer is een laserpen die je 
op een (hengel)steun mon-
teert. Stel deze af tegen de 
andere oever en voilà: de 
lichtstraal dient als mikpunt 
bij het werpen. Laserpen-
nen zijn zelden duurder dan 
tien euro, maar let op dat 
je een wettelijk toegestaan 
exemplaar gebruikt.

HOOFDLAMP
Voor wie wel vaker tot aan de schermering of in het donker vist, is een hoofd-
lamp praktisch onmisbaar. De voordelen zijn legio: het licht is altijd gericht op je 
blikveld – bijvoorbeeld bij het scheppen van een vis – en je handen blijven vrij. 
Minpunt is dat het licht van een hoofdlamp vaak snel ‘divergeert’ en daardoor 
tot op slechts enkele meters afstand effectief is. Daarbij gaan de batterijen niet 
altijd even lang mee. Als tijdelijk licht functioneert een hoofdlamp uitstekend.

BREEKSTAAFJE
Het good old breekstaafje 
is misschien wel een van 
de bekendste en meest 
universele oplossingen voor 
vissen in het donker. De flu-
orescerende buisjes dienen 
met name als beetverklik-
ker en werken uitstekend, 
zowel op een hengeltop 
als op de antenne van een 
dobber. Breekstaafjes zijn 
bovendien een goedkope 
oplossing: voor nog geen 
euro heb je er al enkele in 
je bezit.


