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Maandelijks verschijnt bij deze rubriek een nieuwe video met daarin tips 
& trucs over een bepaald type visserij. Kijk voor de nieuwste afl evering van 
Visblad TV (en het archief) op: WWW.HETVISBLAD.NL, onze Facebook-
pagina (www.facebook.com/hetvisblad) of scan de QR-code. 

>>

Het modern witvissen op karper is tegenwoordig 
razend populair. Daarbij is het vissen met de 

methodfeeder een beproefde techniek voor succes. 
Herwin Kwint laat in deze editie van Visblad TV 

zien hoe hij deze leuke en actieve visserij aanpakt.
TEKST: TIES ITTMANN > FOTOGRAFIE: SANDER BOER > CAMERA: DANIËL JAWADNYA

Het is bij deze reportage een vroe-
gertje voor feederspecialist 
Kwint. “Vanaf zeven uur van-
ochtend zit ik al op deze stek”, 

zegt hij wijzend op een mooie hoek van een 
stadswater in Assen. “Op zulke vijvers in een 
woonwijk moet je er doorgaans vroeg bij zijn, 
anders vis je achter het net voor wat betreft 
de mooie stekken. Want juist dit soort stads-
wateren binnen de bebouwde kom zijn popu-
laire visplekken – zeker voor het methodfee-
deren.”

LIJNCLIP
Het kiezen van de stek waar hij gaat vissen, 
doet de Drent met behulp van een licht werp-
loodje (20-40 gram). “Dat gebruik ik om de bo-
dem af te tasten en op zoek te gaan naar een 
mooi vlak, vrij hard stuk ondergrond. Heb ik 

dat gevonden, dan zet ik de hoofdlijn precies 
op die afstand vast in de lijnclip. Het bepalen 
van de juiste afstand is in mijn ogen namelijk 
het allerbelangrijkste element van het succes-
vol methodfeederen.”

METEN IS WETEN
Dat blijkt wel als hij de afstand tot de voer-
plek vervolgens uiterst secuur meet met be-
hulp van twee banksticks die precies op 2,5 
meter afstand van elkaar in de grond zijn 
geprikt. “Het zijn tien slagen totdat ik op de 
lijnclip stuit, dus de afstand bedraagt exact 
vijfentwintig meter.” Het nauwkeurige meet-
werk heeft twee redenen. “Haak je een fl inke 
karper, dan ben je soms genoodzaakt om de 
lijn uit de clip te halen. Bovendien kan ik zo 
een tweede hengel voor precies dezelfde af-
stand gebruiksklaar maken.”

‘Met de 
methodfeeder kun 
je prima karpers de 

baas: ik heb zo zelfs al 
verschillende 15 kg+ 

vissen gevangen’

MODERN 
WITVISSEN 
OP KARPER
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>>MATERIAAL
Een lichte feederhengel van 3.30 - 3.50 meter lang met een werpgewicht tot 40 gram is 
meer dan genoeg om de doorgaans kleinere karpers de baas te kunnen. Deze hengel com-
bineert Kwint met een molen in het 4000-formaat die is voorzien van 25/00 nylon. Op 
de hoofdlijn bevestig je een methodfeeder, waaraan een 15-25 centimeter lange onderlijn 
van 20/00 tot 23/00 nylon met een haakje maat 14 komt te zitten. Die laatste is voorzien 
van een hair waaraan de miniboilie met een quickstop systeem of een baitspike wordt 
bevestigd. Zorg tenslotte voor een goede hengelsteun – het liefst met opstaande rand – 
zodat de hengel bij een harde aanbeet niet in het water belandt.

BOILIES WEKEN
Vervolgens is het een kwestie van een com-
pacte voerplek creëren. Die bestaat vrijwel ge-
heel uit voorgeweekte miniboilies. “Door die 
vooraf in een laagje water te weken, nemen 
ze minder snel de geur van de bodem op”, ver-
klaart Kwint. Die boilies brengt hij op zijn stek 
met een voerkorf die aan de boven- en on-
derkant is dichtgedrukt met een laagje natte 
leemgrond. “Dat fungeert als een natuurlijk 
transportmiddel en zo voorkom je dat de boi-
lies voortijdig vrij komen tijdens de worp.” 

WOLKEND EFFECT
Pas als de voerkorf het water raakt, geeft 
Kwint een fl inke ruk aan de hengel. “Dan ko-
men de boilies los uit de korf en geeft de leem 
tegelijkertijd een mooi wolkend e� ect onder 
water. Dat trekt meteen vis aan en stimuleert 
ze bovendien om te gaan azen.” Toch levert 
de zorgvuldige voorbereiding nog niet het ge-
wenste resultaat op. “De enige aanbeet tot 
dusver kwam in de vroege ochtend van een 

brasem – en die schoot ook nog los vlak voor 
het net”, zegt Kwint.

VREETORGIE
Dat het op deze waterkoude dag half maart 
vooralsnog angstvallig stil blijft, ligt volgens 
Kwint waarschijnlijk aan de watertempera-
tuur. “Die is voor de tijd van het jaar nog erg 
laag. Daardoor ligt de vis grotendeels stil en 
eten ze weinig. Dat kan echter ineens om-
slaan zodra het voorjaar losbarst en het wa-
ter snel opwarmt. Soms ontstaat er een ware 
vreetorgie rondom je methodfeeder en zijn 
tientallen karpers per dag geen uitzondering. 
Dat is nu echter niet het geval en daarom wed 
ik altijd op twee paarden.”

VERZOPEN MADEN
Dit doet hij door middel van een alternatie-
ve voerstek voor de witvis. “Daar breng ik 
een grondvoer op vismeelbasis. Het is daar-
bij belangrijk dat de verhouding voer en wa-
ter precies goed is: nat voer blijft plakken in 

Daarbij zorgt het leem ook voor een 
mooi wolkend e� ect in het water.

Door de voerkorf met leem af te dichten 
blijven de boilies hier goed in zitten. 

MAGNEET 
VOOR JEUGD 
Het witvissen op karpertjes 

is volgens Herwin Kwint 
dé manier om de jeugd en-

thousiast te maken voor het 
sportvissen. “Lekker vissen 

op vijvertjes dichtbij huis 
en regelmatig beet krijgen. 

Meer is het niet. En nadat ze 
een karpertje hebben gevan-

gen, zijn ze vaak helemaal 
verkocht.” Dat ziet hij als 

actief lid van ‘HSV Beilen en 
omstreken’ in de praktijk. 

“Nadat we op verenigings-
water karpertjes hebben 

uitgezet, steeg het aantal 
jeugdleden. In Beilen zie je 

nu overal jonge sportvissers 
die met de feederhengel aan 

de slag gaan. Dit succesver-
haal kan overal in Nederland 

worden toegepast.”

KLEINSCHALIG 
WATER
De methodfeeder is het meest 
geschikt voor kleiner stadswater, 
vijvers en ondiepe kanalen (tot 
circa 2 meter diep). Op dieper of 
stromend water komt het voer 
namelijk al los uit de method 
tijdens het afzinken. Zoek voor je 
voerplek naar stekken als over-
hangende struiken, afgestorven 
plantenbedden en/of mooie bo-
demstructuren. Vermijd plompen-
velden met dit lichte materiaal, 
want dan verspeel je meer vissen 
dan je er vangt. Overigens kun je 
deze techniek en materialen ook 
prima toepassen op zandwinput-
ten. Dan vervangt Herwin de 
methodfeeder echter door een 
voerkorf in verband met de diepte 
waarop wordt gevist. Ook kiest 
hij dan voor een iets grovere haak 
10; dit in verband met de grotere 
karper die je op deze wateren kunt 
verwachten.

De methodfeeder visklaar maken

de methodfeeder en te droog voer komt al los 
tijdens de worp.” Door op de hair een miniboi-
lie of fl uo pop-upje te vissen, mikt Kwint op 
grotere witvis als brasem, zeelt en zelfs grote 
blankvoorn. “Soms zet ik ook verzopen ma-
den in. Die kruipen niet van de stek af en zijn 
daardoor een passieve en gemakkelijke hap 
bij deze lage watertemperaturen.”

SLOTAKKOORD
Terwijl Herwin zijn aanpak uit de doeken 
doet, verliest hij zijn hengeltop geen seconde 
uit het oog. Als de lijn iets slap valt en de top 
wat terugveert, is dat voor hem het teken in 

actie te komen. Vrijwel direct staat hij met 
een kromme hengel in zijn handen. “Dit is ze-
ker een karper!” De feederhengel vangt de se-
rie korte uitvallen van de vis op en even later 
ligt er een mooie schubkarper in het landings-
net. “Gelukkig, toch nog vis voor de camera. 
Als de watertemperatuur straks gaat stijgen, 
kun je pas echt zien hoe enorm e� ectief deze 
verfi jnde visserij is.” Ga daarom snel naar 
www.hetvisblad.nl of www.facebook.com/
hetvisblad voor de Visblad TV-video die twee 
weken na deze reportage werd gemaakt.

De lijnclip is essentieel om telkens op dezelfde, juiste 
afstand te vissen.


