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>> KARPERVISSEN > MET DE WINKLE PICKER

Penhengels zijn doorgaans hét instrument om 
struinend achter de karper aan te gaan. Frits Sander (41) 
doet het echter nét even anders. ‘Hoppend’ van stek naar 
stek in de Noord-Hollandse polders belaagt hij de karper 
met de gouwe ouwe winkle picker.
TEKST: WALLE OPPEDIJK > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

 
PENNEN MET 
DE PICKER
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Met slechts 
één maiskor-
rel op de hair 

vangt Frits 
zijn vissen.

>>

Vogels kwetteren er 
lustig op los, flinke 
wolkenpartijen han-
gen boven de uitge-
strekte landerijen 

en een bescheiden noordoostelijk 
windje maakt van Frits een enthou-
siast mens. “Het ziet er goed uit 
vandaag”, klinkt het optimistisch. 
Vooral de lage luchtdruk – een be-
langrijke factor voor het aasgedrag 
van de karper – zint de geboren 
Purmerender. “Bij een lage lucht-
druk zit er meer zuurstof in het wa-
ter, waardoor de vis actiever is. Ook 
zo’n betrokken hemel en een beet-
je wind zetten de karpers eerder 
aan tot azen.” Frits pakt de emmer 
met voer erbij, opent een blikje 
maïs en legt de onthaakmat 
klaar voor gebruik. Al-
les lijkt in orde voor een 
succesvolle sessie pen-
nen met de picker.
 
OP ZOEK
Licht en mobiel vissen 
heeft altijd de voorkeur 
van de Zaankanter, legt hij 
uit terwijl hij zijn 2.70 me-
ter lange hengel optuigt. “Als be-
roepsmilitair ben ik veel van huis, 
dus moet ik het vaak van korte ses-
sies hebben. Dan vind ik het fijn 
om niet teveel spullen mee te sle-
pen. Struinend karpervissen met 
de winkle picker vind ik het mooist, 
omdat je dan echt op zoek gaat naar 
de karper en volop sport beleeft.” 
Op de nylon lijn (25/00) schuift Frits 
een typische karperpen van slechts 
twee gram met een felgekleurde 
antenne, waarvan het drijflichaam 

aan de onderkant zit. “Ook qua 
dobber vis ik graag licht en sub-

tiel”, voegt hij toe terwijl hij de 
rest van zijn montage (zie het 

kader op pagina 44 voor de de-
tails) in orde maakt.
 

DEMPING NYLON
In tegenstelling tot het 
reguliere penvissen – 

waarbij doorgaans stijf 
tegen de ‘eigen’ kant wordt 

gevist – zoekt Frits de karper 
met zijn winkle picker meestal ver-
der uit de oever. Vanuit daar kan hij 
een gehaakte vis beter sturen met 
zijn hengel. “Winkle pickers zijn re-

latief zachte stokken die gebouwd 
zijn voor het drillen van witvis. 
Daardoor zijn ze eigenlijk geen par-
tij voor de krachtexplosie van een 
vluchtende karper die pal onder de 
kant wordt gehaakt. In zo’n situatie 
komt vrijwel alle druk namelijk op 
de hengel terecht. Vissend op open 
water dempt de uitstaande nylon 
lijn – die altijd iets uitrekt – de vrij-
komende krachten en heb je tóch de 
sport van een zachte hengel.”
 
SNEL SUCCES
Verspreid over de voorafgaande 
week heeft Frits op diverse stek-
jes voorgevoerd met een mengsel 

van gekookte hennep, pellets, maïs, 
verpulverde boilies en een smaak-
stof voor extra aantrekkingskracht. 
“Deze mix is mijn favoriet omdat 
ik er doorgaans het meeste suc-
ces mee heb, maar bijna alle kar-
peraas is mijns inziens geschikt als 
voer. Wel zullen karpers het ene aas 
sneller accepteren dan het andere 
en heb je met bepaalde voersoor-
ten meer last van witvis dan met 
andere. Al verschilt dat laatste ook 
sterk per water. Als ergens veel wit-
vis zwemt, voer en vis ik vaak met 
allerlei soorten boilies in diverse 
smaken of met tijgernoten – waar 
karpers meestal gek op zijn – om 

minder kans te lopen dat de wit-
vis mijn stek leegvreet. Uiteindelijk 
blijft het een kwestie van proberen 
wat wel en niet werkt.”
 
BROK DYNAMIET
Dat de voercampagne vandaag zijn 
werk doet, blijkt wel als de dobber 
na nog geen vijf minuten de diep-
te induikt. “Ja, hangen!”, klinkt het. 
Een schubkarpertje heeft zich aan 
de enkele maïskorrel op de hair ver-
grepen en blijkt zelfs voor de lichte 
winkle picker nauwelijks een ge-
duchte partij. Nog geen tien minu-
ten na de eerste vis volgt een fraaie 
opsteker. Frits is alert en grist zijn 

Aangezien Frits louter in ondiep water – van 
hooguit een meter diep – met weinig obsta-
kels vist, kan hij met zijn lichte winkle picker 
mooie formaten karpers vangen. “Penvissen 
met dit type hengel werkt het best op korte 
afstanden en kan dus perfect in de polder. Ze 
zijn meestal niet langer dan een meter of drie, 
waardoor ze beduidend lichter zijn dan een 
doorsnee penhengel. Een werpgewicht tot een 
gram of veertig volstaat.” Frits vist het liefst 
met hengels van carbon omdat die extra licht 
zijn. “Je houdt de hengel bij deze actieve visserij 
veel vast en bent veel aan het werpen”, licht hij 
toe. Een goede molen in het 2500-formaat met 
een uitstekende slip is voor Frits een absolute 
vereiste. Als hoofdlijn adviseert hij nylon van 
minimaal 20/00 tot maximaal 30/00.

WAAR BIJ HET REGULIERE 
PENVISSEN VAAK DICHT 
TEGEN DE ‘EIGEN’ KANT 
WORDT GEVIST, KUN JE MET 
DE WINKLE PICKER OOK 
EEN STUK VERDER UIT DE 
OEVER MET DE PEN VISSEN

>> BEDUIDEND LICHTER 

hengel uit de steun in afwachting 
van wat komen gaat. Zenuwachtig 
stuitert het pennetje door het wa-
teroppervlak, maar dan is de beet-
verklikker nergens meer te zien. Zo-
dra de haak is gezet ontploft aan de 
andere kant van de lijn een brok dy-
namiet. Een gierende slip en krom-
me hengel zijn het resultaat. “Prach-
tig toch?”, zegt Frits met een grijns 
terwijl de vis kriskras alle kanten 
opschiet. Een hectische dril volgt, 
maar enkele minuten later is de 
krachtpatser toch getemd en schuift 
Frits de vis vakkundig in zijn lan-
dingsnet. Een kreet van blijdschap 
schalt over de weilanden.

Carbon hengels met een werpgewicht tot 40 gram zijn 
favoriet bij Frits.

Elke karper glijdt vanaf de onthaakmat 
zijn vrijheid weer tegemoet.
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SPORTIEF VISSEN
Voor (beginnende) karpervissers die 
ook graag licht en sportief vissen, 
geeft Frits desgevraagd een aan-
tal tips. “Kies bij voorkeur voor een 
hengel die over een mooie paraboli-
sche actie beschikt, zodat je de klap-
pen van een vluchtende karper goed 
kan opvangen. Aan vissen van vijf 
à zes kilo beleef je dan al prachtige 
sport.” Ook met een beperkt budget 
kun je een leuke winkle picker op de 
kop tikken, zegt Frits stellig. “Con-
troleer wel altijd vóór de aanschaf 
handmatig of je molen over een 
goede, zorgvuldig af te stellen slip 
beschikt. Dat is vooral belangrijk 
als een grotere karper écht een lan-
ge run neemt. Dan gaat zo’n lichte 
hengel namelijk helemaal krom.”
 
VERKASSEN
Na zijn tekst en uitleg weet Frits 
nog een derde schubkarper te van-
gen. Het weerhaakloze haakje is in 
een handomdraai verwijderd en 

de vis krijgt na een korte fotoshoot 
zijn vrijheid terug. Omdat de karper 
hierna ophoudt met azen, besluit de 
Zaankanter om te verkassen. “Door 
actief op zoek te gaan naar de vis, 
vergroot ik mijn kans op een mooie 
vangst aanzienlijk”, licht hij zijn tac-
tiek toe. De praktijk blijkt weerbar-
stiger, want op de tweede stek blij-
ven nieuwe aanbeten uit. Rond het 
middaguur tovert Frits een gasbusje 
en tostipan uit zijn tas om behalve 
de vis ook de innerlijke mens te voe-
ren. “Ik vond het een mooie en suc-
cesvolle ochtend”, blikt hij tevreden 
terug terwijl hij een kwartet ham-
burgers in de pan legt. “Drie vissen 
vangen binnen een uur is wat mij 
betreft een prima resultaat.”

Bij het struinend vissen houdt 
Frits de montage zo simpel moge-
lijk. Na een rubberen stoppertje 
– ‘géén siliconen variant, want 
die begint op den duur te glijden’, 
waarschuwt Frits – schuift hij de 
pen op de lijn. Onder de hoofdlijn 
komt via een speldwartel de tien 
centimeter lange, kant-en-klare 
onderlijn (20/00) voorzien van 
een haak maatje tien. Afhankelijk 
van het draaggewicht van de 
dobber kiest Frits voor hagel- of 
staafgewichtjes die hij op zo’n 
tien centimeter van elkaar op de 
lijn knijpt. “Beiden zijn in mijn 
ogen goed, al geef ik de voorkeur 
aan staafjes omdat de lijn dan 
mooier in een bocht op de bodem 
komt te liggen. Zo voorkom ik 
lijnzwemmers”, legt hij uit. Vlak 
boven de wartel knijpt Frits nog 
een gewichtje op de lijn waardoor 
de pen ongeveer twee centime-
ter boven het wateroppervlak 
uitsteekt. Als een karper het aas 
optilt, komt de dobber omhoog.

>> MONTAGE

‘ OOK MET EEN 
BEPERKT BUDGET 
KUN JE EEN PRIMA 
WINKLE PICKER OP 
DE KOP TIKKEN’

Ook bij aankomst op de tweede stek voert 
Frits eerst een ‘handje’ van zijn favoriete mix.


