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roeger dachten we dat de 
meeste vis in de winter naar de 
diepste plekken van een water 

zwom om te overwinteren. Sommige vis-
sen doen dat ook, maar andere vissoorten 
zoeken juist weer heel andere plekken 
op – de blankvoorn bijvoorbeeld. Deze 
vis schoolt in het najaar samen en trekt 
dan naar beschutte plekken tussen de 
bebouwing zoals havens. En die plekken 
hoeven helemaal niet zo diep te zijn. Het 
is wel belangrijk dat deze in de luwte 
liggen en er beschutting is. Dit geldt niet 
alleen voor de grotere plassen en meren. 
Zo ken ik een stad in het westen van het 
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WINTERVOORN MET DE VLIEG
Het winterseizoen is de ideale tijd om veel en grote blankvoorns 
te vangen met de vlieg. in sommige havens kun je bij tijd en wijle 
tientallen baksteengrote, ijskoude, schitterende vissen vangen. 
Vissen die aan een lichte vliegenhengel hartverwarmende sport 
bieden.
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jan’s foam montage

(illustratie: Stephan Sieperman)

knoop in leader

land waar grote kanalen doorheen lopen 
en enkele diepe zandwinplassen aan 
vast liggen. Tussen de huizen door lopen 
enkele ondiepere watergangen en juist 
daar trekt de vis naar toe. Soms ligt het 
werkelijk afgestapeld met voorn. In pol-
ders zie je vaak dat veel vis ’s winters in 
de directe omgeving van boerderijen ligt. 
Zeker als daar ook nog wat beschutting is 
in de vorm van bomen of bruggetjes. 

oP ZoeK naar steKKen
Niet elke (jacht)haven is per definitie een 
goede stek voor wintervoorn. Je zult dus 
op zoek moeten gaan. Dit kan door een 

rondje te maken langs havens en te kij-
ken waar er wordt gevist. Kijk daarbij niet 
alleen naar vliegvissers, want blankvoorn 
wordt ook veel met de vast stok gevan-
gen. Ook het internet is tegenwoordig 
een goede informatiebron. Bedenk hier-
bij wel dat je dan naar de gekende stek-
ken gaat waar het wat drukker kan zijn. 
Bekende winterstekken voor blankvoorn 
zijn de havens rond het IJsselmeer en 
de Randmeren. Maar ook in Groningen, 
Flevoland, Zuid-Holland en Limburg zijn 
dergelijke stekken te vinden.
Let wel heel erg goed op bij het vliegvis-
sen in havens. Werp niet tegen boten aan 
en let bij de achterwaartse worp ook goed 
op of er niet toevallig iemand langskomt. 
In sommige plaatsen wordt al nagedacht 
of het vliegvissen in de haven al dan niet 
verboden moet worden. Dit nadat enkele 
fietsers werden gehaakt en auto’s zijn 
beschadigd bij de achterwaartse worp. 
Zo’n goudkop komt hard aan.

oranje Kneedfoam
De standaard vliegenhengel voor de 
Nederlandse omstandigheden, een Aftma 
4, is ook voor de wintervisserij uitstekend 
geschikt. Een wat langere hengel van 9 
voet is bij dieper water wel zo gemakke-
lijk. Dit omdat ik gebruik maak van een 
beetverklikker van kneedbaar foam die op 
de leader wordt vastgezet. De kneedfoam 
zet ik vast door deze tegen of op een 

knoop te kneden. Hierbij gebruik 
ik een tip van 14/00 waaraan 
het eind een klein karperringetje 
wordt geknoopt. Aan dit ringetje 
monteer ik twee stukken nylon 
of fluorcarbon (12/00) van 15 en 
25 cm. Het langste stukje is voor 
de zwaarste nimf, aan het kortere 
stuk komt een iets lichtere nimf te 
hangen. De beetverklikker stel ik 
zo af dat de onderste nimf net bo-
ven de bodem wordt binnengevist. 
Bij het vissen met twee vliegen kan 
het wel eens voorkomen dat de 
leader in de war raakt. Dankzij het 
ringetje kan je in dat geval eenvou-
dig twee nieuwe stukken nylon aan 
knopen zodat je snel weer door 
kan vissen.
Als vlieg gebruik ik meestal een 
goudkopnimf – eentje met een 
klein rood staartje. Of dit hét ver-
schil maakt weet ik niet, maar ik 
heb er vertrouwen in en dat is het 
belangrijkste. Door goudkoppen 
van verschillende grootte te ge-
bruiken kan in dieper of ondieper 
water worden gevist. Let erop dat 
een schepnet met steel noodzake-
lijk is als je op een iets hogere kade 

Zomaar een winterdag
Het is een rustige februaridag als ik samen met mijn vismaat Richard op wintervoorn vis in 
de singels van een Noord-Hollandse stad. Deze staan in open verbinding met de boezem 
en de vis trekt elke winter massaal de stad in. Ik vis met mijn gebruikelijke vliegen en beet-
verklikker, Richard met een langere leader en op gevoel.  We vangen allebei vrijwel direct 
vis. Het is wel opvallend dat Richard de meeste vissen vangt aan de onderste vlieg, terwijl 
ik de meeste voorns pak op de bovenste vlieg. De vis trekt in kleine schooltjes rond en door 
geregeld te verkassen blijven we ze volgen en vangen. Tussen de blankvoorn door vangen 
we ook geregeld kolblei en een enkele ruisvoorn. Na een paar uren stuiten we plots op een 
schooltje met echt grote voorns. Dit merk je al direct bij de aanslag: de blankvoorn geeft 
zware bonken en blijft diep liggen terwijl de lichte vliegenhengel mooi krom gaat onder dit 
geweld. Niet veel later houd ik de staalblauwe schoonheid even bewonderend vast om hem 
daarna snel weer het heldere water in te laten glijden. IJskoud heerlijk!

goudKoP red tag 
Haak: TMC 3769, maat 10 t/m 14
Staart: Fazantenstaart & Wol, rood 
Lichaam: Pauwenfibers
Ribbing: Koperdraad, rood
Kop: Metalen kraal 3 of 4 mm, goud-
kleurig (goudkop)

vist: een blankvoorn van rond de 
40 cm til je niet zomaar aan een 
dun lijntje omhoog. 

langZaam aan
Langzaam vissen is in de winter de 
methode die op de meeste dagen 
het beste werkt. Ideaal is het als 
er daarbij een licht windje van de 
zijkant staat. Je werpt je lijn recht 
vooruit in en wacht even tot de 
vliegen op diepte zijn. Vervolgens 
vis je de lijn langzaam binnen of 
laat je hem met de wind wegdrij-
ven. Bij deze manier van vissen 
hangen de vliegen min of meer 
recht onder de beetverklikker. Raak 
je tijdens het binnenvissen nooit 
de bodem, dan vis je te ondiep 
en moet je de beetverklikker iets 
omhoog schuiven. Krijg je een 
aanbeet, dan zie dit meestal heel 
duidelijk aan de wegschietende 
beetverklikker. De meeste vissen 
die ik met deze methode vang, 
zijn gehaakt aan de bovenste vlieg. 
Toch heeft ook de onderste vlieg 
zijn nut, want doubletten komen 
ook wel eens voor. n

Staalblauwe 
winterpracht 

gevangen aan een 
goudkopnimf.

Stadswateren zijn hotspots voor 
winterblankvoorn.

kneedbaar foam

klein karperringetje

25 cm 12/00 nylon 
of fluorcarbon

15 cm 12/00 nylon 
of fluorcarbon

goudkopnimf (klein)

goudkopnimf (groot)

leader van 14/00, 
lengte afhankelijk 
van waterdiepte


