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Vissen in nederland x witViSSEN
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W at is er zo leuk aan wintervissen?
 “Voorns vangen, dat is gewoon 
schitterend. Je zoekt een plek op 

waarvan je weet dat er veel zitten. Op de 
juiste plekken, kun je met de matchhengel 
heel goed vangen. Natuurlijk zijn de havens 
populair, maar ook grindgaten bezoek ik 
veel in de koude maanden.”

3 TOPPers OVer    WinTers WiTVissen
Met de winter voor de deur bergen veel vissers hun witvisspullen voor een paar maanden op. Volledig ten 
onrechte, vinden in ieder geval de cracks Frans van Berkel, Jan van schendel en Gerald Hoving. Zij laten 
je graag zien hoe je de koudste maanden met de vaste stok, match- en feederhengel doorkomt.

Wat is er zo leuk aan wintervissen?
“Je kunt heel veel vis vangen. Die vis trekt 
namelijk naar elkaar toe. Als je die plekken 
waar ze samenscholen weet te vinden, 
dan kun je geweldige vangsten boeken. 
Vooral havens zijn in de winter vaak 

Frans Van BerKel
MeesTer MeT de MaTCH

Waarom vis je juist in de winter zo graag met 
de matchhengel?
“Vijf jaar geleden heb ik een ongeluk 
gehad. Als het kouder wordt in Nederland, 
krijg ik meer en meer moeite om de vaste 
stok beet te houden. Ik vis dus eigenlijk 
met de match om mijn hand te sparen. 
In de winter vis ik trouwens vaak in de 
grindgaten langs de Maas. De matchhen-
gel is ideaal voor die grindgaten omdat je 
er verder uit de kant de vis mee kunt 
opzoeken. Met de vaste stok is 
dat onmogelijk.”

Welke drie wintertips 
wil je aan de lezers 
meegeven?
“Gebruik donker voer. 
In de winter heb je over het alge-
meen met helder water te maken waardoor 
vis voorzichtiger en schuwer wordt. Een 
stek met geel voer zal de vis beslist wegja-
gen. Je kunt het voer op kleur brengen door 
er donkere aarde aan toe te voegen, maar 
je hebt natuurlijk ook donkere voersoorten. 
Verder is het in de winter belangrijk om de 
stek niet te overvoeren. De vis verbruikt nu 
weinig energie en heeft dus weinig voedsel 

nodig. Het gevaar om de vis te verzadigen 
ligt nu veel meer dan in de zomer op de 
loer. Mijn derde tip is dat je nooit zomaar 
ergens moet gaan zitten. Zoals gezegd zijn 
havens nu top, maar vraag ook eens bij je 
hengelsportwinkelier wat de beste stekken 
van dat moment zijn.”

Hoe ziet jou favoriete wintervoer eruit?
“Ik vis met kant en klaar voer van EVZ, dat 

is een heel mooi donker voornvoertje. Je 
kunt daar nog een beetje kokos 

doorheen mengen, dat is 
nooit verkeerd. Verder 

zijn ook casters be-
langrijk. Tot een meter 

of 15 uit de kant kun je 
een werppijpje gebruiken 

om deze op je stek te krijgen. Als je 
verder vist, moet je de casters in een balletje 
voer stoppen om ze op de stek te krijgen.”

Heb je stiekem toch alweer zin in de lente?
“Elk jaargetijde heeft zijn charme, ook 
de winter. Dikke voorns vangen, dat is zo 
mooi. Vandaag had ik nog een hele fraaie. 
Dus voorlopig heb ik gewoon heel erg veel 
zin in de winter.”

de ViJF HOTsPOTs Van 
Frans Van BerKel
•  De aanloophaven van Huizen (VISpas & fede-

ratieve lijst van NoordWest Nederland / Gooi & 
Eemland / Randmeren)

•  Grindgaten in de Maas, tussen Nijmegen en 
Den Bosch (voor de Lithse Ham, Gouden Ham 
en Krayenbergse plassen: VISpas & federa-
tieve lijst van Zuidwest Nederland of Midden 
Nederland -)

•  De nieuwe Roosendaalse haven  (VISpas & 
Landelijke Lijst)

•  De Mookerplas bij Gennep (VISpas & federa-
tieve lijst van Midden Nederland of Zuidwest 
Nederland)

•  Het Binnen- en buitenkanaal in Oss (HSV – Ons 
Genoegen Oss)

Frans van Berkel: “Met de match kun je ook vis bereiken waar je met de vaste stok niet bij komt.”

Tweevoudig nederlands 
Kampioen zoetwatervissen 
Frans van Berkel (43) is 
ook in de winter vaak langs 
de waterkant te vinden. 
Zijn favoriete visserij: de 
matchhengel.

Jan Van sCHendel
sUPer MeT de VasTe sTOK

Jan van schendel (51) is coach 
van het nederlandse team 
zoetwatervissen en één van 
de beste wedstrijdvissers die 
nederland ooit heeft gehad. de 
winter is voor hem de tijd bij 
uitstek om zelf de hengels weer 
ter hand te nemen. even geen 
internationale wedstrijden, 
maar lekker zelf vissen.

onvoorstelbaar goed. Je kunt hier nu veel 
meer vangen dan in de zomer, met name 
voorns en windes laten zich in grote getale 
verschalken. Je hoeft daarom niet per se 
meer gewicht te vangen, maar wel grotere 
aantallen.”

Waarom kies je in de winter voor de vaste stok?
”Voor het vissen op voorn is de vaste stok 
de meest doeltreffende manier. Je kunt er 
snel en secuur mee vissen en bovendien 
hoef je de vis in havens zelden ver uit de 
kant te zoeken. Er zijn echter 
kanaaltjes waar je met 
de matchhengel meer 
succes boekt, dan 
vis ik daar met de 
match. Negen van 
de tien keer gaat het 
echter om veel vis vangen en dan ben je 
met de vaste stok het snelst.”

Welke wintertips wil je aan de lezers meegeven?
 “Je moet ten eerste altijd een goede stek 
vinden. Je moet jezelf ervan overtuigen dat 
er écht vis zit. Ga daarom altijd naar een 
plek waar het water één of twee graadjes 
warmer is. Alle havens langs grotere me-
ren en rivieren zijn hier een goed voor-
beeld van. In de winter is het koud, dus 
kleed je lekker warm aan, alleen zo kun je 
comfortabel genieten van de wintervisserij. 

Tot slot iets over het voeren. Werp om de 
minuut een paar maden of casters op de 
stek. Niet veel, maar wel super regelmatig 
bijvoeren is het devies. Zo creëer je voed-
selnijd en kun je ook wat dikkere onder-
lijnen gebruiken omdat de vis wat minder 
voorzichtig wordt.”

Hoe ziet je favoriete wintervoer eruit?
 “Als ik in de jachthavens ga vissen 
gebruik ik altijd een vast recept. Dat 

recept bestaat uit één deel JVS Voorn 
en één deel JVS Voorn Zwart. 

Daar maal ik wat extra 
zaden doorheen. Dit 

mengsel maak ik 
aan met wat verse 

natgemaakte duiven-
mest die rechtstreeks bij 

de duivenmelker vandaan komt. Het 
papje van mest maakt het voer iets kleffer 
en de voorns zijn er verzot op. Dit werkt 
echt super. Als toevoeging is een handje 
casters onverslaanbaar.”

Heb je stiekem toch alweer zin in de lente?
Nee, want dan ben ik weer uitgevist! 
Vanwege mijn drukke werkzaamheden als 
coach van het Nederlandse zoetwaterteam 
heb ik dit seizoen pas één keer gevist. In 
de winter heb ik gelukkig wat meer tijd om 
voor mezelf te vissen.”

De winterse havenvisserij staat bij coach Jan van Schendel beslist op nr één.

de WinTerse HOTsPOTs 
Van sCHendel
•  De jachthaven van Brielle. “Dat moet wel mijn 

veel favoriet zijn. Er zit heel veel voorn en er is 
een uitwijkmogelijkheid om op baars te vissen.” 
(VISpas & Verenigingslijst HSV De Watergeus)

•  De haven van Medemblik: “Als het goed is, 
zit het daar stampvol met windes.” (VISpas & 
Landelijke Lijst)

•  De haven van Drimmelen: “Al vijftien jaar 
de beste haven, maar vorig jaar viel het wat 
tegen.” (lid van één de volgende drie verenigin-
gen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

•  De aanloophaven van Huizen: “Je kunt daar 
fantastisch met de match vissen. Een geweldig, 
prachtig water.” (VISpas & federatieve lijst 
van NoordWest Nederland / Gooi & Eemland / 
Randmeren)

-De haven van Oudenbosch: “Je hebt daar een 
kanaal, de Mark, die in die haven uitkomt. Aan 
dat kanaaltje kan je op het stuk dat tegen de stad 
aan ligt heel veel vis vangen.” (xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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Wat is er zo leuk aan wintervissen?
 “Je praat dan over een hele secure vis-
serij, want de vis is een stuk minder 
gretig dan in de zomer. Omdat het zo’n 
nauwkeurige visserij is, moet je scherp 
zijn. Dat maakt vissen in de winter zo 
aantrekkelijk.”

Waarom vis je juist in de winter met de 
feederhengel?
“In de wintercompetitie vissen we op groot 
open water, daar is de kans dat het water 

Gerald Hoving (41), 
hengelsportwinkelier in 
Hilversum, is nagenoeg 
onverslaanbaar als het om het 
vissen met de feederhengel 
gaat. Ook in de winter is dit zijn 
favoriete visserij. Vijf vragen 
aan de koning van de feeder.

dicht vriest het kleinst. Het zijn wateren 
waar scheepvaart doorheen komt, dan is 
vissen met de vaste stok of de matchhengel 
geen optie. Als je mee wilt doen met de top 
ben je zonder feeder nergens.”

Welke drie wintertips wil 
je aan de lezer 
meegeven?
“Het is heel 
belangrijk 
om je voer aan te 
passen aan het water, 
dat in de winter vaak wat helderder is. 
Maak je voer daarom donker met donkere 
grondstoffen of met kleurstoffen. Het 
voer moet daarnaast fijner zijn, voorkom 
dat er grove stukken in zitten of maal je 
voer goed. De vis eet namelijk minder 
dan in de zomer, als je fijner voer ge-
bruikt nemen ze het makkelijker op. Ten 
slotte is het belangrijk om bij het feeder-
vissen dun en licht te vissen met dunne 
onderlijnen en kleine haken. Kies daarom 
voor een onderlijn van 10/00 of 12/00 en 
een haakmaat 16 of 18.”

Hoe ziet je favoriete 
wintervoer eruit?

“Hoe simpeler, hoe 
beter. Er hoeven wat 
mij betreft geen 
twintig ingrediënten 

in. Met een derde 
deel beschuitmeel, 

een derde deel koek-
jesmeel en nog eens een 

derde maïsmeel heb je 
al een prachtvoertje. In de 

winter doet een procentje of 
10 koriander het altijd goed. Een 

beetje Sensas Noir erbij voor de kleur en 
je kunt aan de slag. Het is belangrijk dat 
het voer je korfje uitkomt, en of er twee 
of drie of vier delen maïs in zit, dat maakt 
denk ik niet zoveel uit.”

Kijk je stiekem alweer uit naar de lente?
“Ik vis twee verschillende wintercompe-
tities, die wil ik zo goed mogelijk vissen. 
Dan zien we in maart wel weer verder. 
Eigenlijk ben ik er dus nog niet zo mee 
bezig.” n

de ViJF HOTsPOTs Van  
Gerard HOVinG
•  De haven van Huizen (VISpas & federatieve lijst 

van NoordWest Nederland / Gooi & Eemland / 
Randmeren)

•  Het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van 
Diemen (VISpas & Landelijke Lijst)

•  De Gaasp bij Weesp (VISpas & Landelijke Lijst)
•  Het IJ in Amsterdam (VISpas & Landelijke Lijst)
•  De Vaartplas bij Almere (VISpas & Landelijke 

Lijst)

Secuur vissen met de feeder, Gerald Hoving is er gek op. (foto: Robert Weijman)

Gerald HOVinG
KOninG Van de Feeder


