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at is voor jou de 
charme van de winter-
visserij?

“De wintervisserij is een 
voornvisserij en deze secure 
manier van vissen spreekt 
mij bijzonder aan. Doordat je 
erg precies moet vissen, zal je 
techniek perfect moeten klop-
pen. Daarbij zijn in de winter 
doorgaans de grootste voorns 
te vangen; exemplaren die je 
de rest van het jaar vaak niet 
vangt. Tenslotte is het prachtig 
om met de meest fanatieke 
wedstrijdvissers kleinere wed-
strijden te vissen waar goed 
vis wordt gevangen. Dit zijn 
vaak de mooiste en gezelligste 
wedstrijden van het jaar.”

Waarom kies je juist in de winter 
voor de matchhengel?
“Voor mij is de visserij met de 
matchhengel sowieso één van 
de mooiste manieren van vis-
sen. ’s Winters gericht op grote 
voorn matchen, is natuurlijk 
helemaal prachtig. Daarbij is 
de match vanwege nog een 
paar redenen favoriet. Op veel 
wateren trekken de voorns in 
de koude maanden naar dieper 
water, zodat de vis vaak buiten 
het bereik van de vaste hengel 
komt. Ook wordt het water in 
de wintermaanden erg helder 
en de vis hierdoor erg schuw. 
Een vaste stok die scherp 
boven het water afsteekt, houdt 
de vissen op afstand. Met de 
matchhengel kun je ook in die 
situaties vis blijven vangen. 
Verder is de winter de ideale 
periode om mijn vaardigheid 
met de matchhengel te verbe-

at is voor jou de 
charme van de winter-
visserij?

“Dat het zo moeilijk is. De 
visserij in de winter is heel 
anders dan in de rest van het 
jaar omdat de vis minder gre-
tig aast. Die hogere moeilijk-
heidsfactor maakt het des te 
lonender als je wel iets weet te 
vangen.”

Waarom kies je juist in de winter 
voor de feeder?
“Met de feeder kun je het aas 
heel mooi rustig aanbieden. 
Doordat het een minder 
actieve visserij is in vergelij-
king met bijvoorbeeld de vaste 
stok, ligt je aas vrijwel stil op 
de bodem. Daarbij kun je met 
de feeder heel gedoseerd voer 
brengen, ook niet onbelangrijk 
in de winter. Tenslotte maakt 

Veel witvissers bergen hun uitrusting in de wintermaanden op. De drie witviscracks die in dit artikel 
figureren doen dat zeker niet. Jo Adriolo, Jurian Bulten en Henk Roskam vertellen je over hun wintervisserij 
en strooien met tips zodat ook jij deze winter je visje kunt blijven vangen.

WINTERTIPS VAN WITVISCRACKS

JO ADRIOLO TIPS VOOR DE MATCHHENGEL

JURIAN BULTEN TIPS VOOR DE FEEDER

Jo Adriolo (42) maakt al jarenlang deel uit van de 
Nationale Selectie die namens Nederland deelneemt 
aan grote, internationale wedstrijden. Die ervaringen 
brachten hem ertoe om zich ook te specialiseren in het 
matchvissen. Mede dankzij die kennis en kunde wist hij 
vorig jaar de Nationale Topcompetitie Zoetwatervissen 
te winnen.

teren en verder uit te breiden. 
In het wedstrijdseizoen heb 
ik daar jammer genoeg vaak 
de tijd niet voor. Met de zaken 
die ik in de wintermaanden 
uitprobeer, kan ik het volgend 
seizoen weer mijn voordeel 
doen. Dat betaalt zich dan echt 
wel uit.”

Wat is je favoriete wintervoer?
“Mijn voornvoer voor de 
winter is niet veel anders dan 
dat in de zomer, maar twee 
dingen zijn een absolute must. 
Allereerst voeg ik verse duiven-
mest toe en ten tweede maak 
ik het voer donker (bruin of als 
het water erg helder is zwart). 
Het maakt ook nog verschil of 
je grote of kleine voorn moet 

zien te vangen. Een voer voor 
kleine voorn zal meer wer-
kende delen moeten hebben 
dan voor grote voorns. Zorg 
er daarbij voor dat het voer in 
de winter niet te grof is. De 
vis is in deze tijd van het jaar 
namelijk zeer snel verzadigd. 
Verder experimenteer ik in 
de wintermaanden altijd veel 
wat betreft voertechnieken. 
De voeraanpak luistert nu 
namelijk nog nauwer dan in 
de zomer. Voorzichtigheid is 
troef, want meestal is één keer 
voeren voldoende. Typisch 
voor wintervissen is vaak dat 
het een tijd kan duren voor dat 
de vis op de voerplek komt. 
Bijvoeren is dan ook vaak fu-
nest, maar los aas brengen in 
de vorm van gekookte hennep 
en casters is bijna altijd heel 
goed. Mijn favoriete haakaas 
voor de winter is vers de vase 
en casters.”

Wat zijn je drie wintertips voor 
de lezer?

1 “Zorg voor goede, warme 
kleding. Wanneer je kou zit 
te lijden, kun je immers niet 
meer fatsoenlijk vissen.”
2 “Vis zo secuur mogelijk, 
want de vis aast veel voorzich-
tiger dan in de zomer. Het 
zo fijn mogelijk afstellen van 
de dobber zal zeker meer vis 
opleveren.”
3 “Let op dat je niet teveel 
voer en aas brengt, dit kan 
funest zijn voor de vangsten. 
Pas de hoeveelheid aan op de 
vangst en houdt er steeds reke-
ning mee dat de vis in deze tijd 
maar weinig nodig heeft.” 

Jurian Bulten (29) is de kersverse winnaar van 
de Nationale Topcompetitie Feeder. Deze jonge, 
talentvolle feedervisser bleef de concurrentie in een 
spannende reeks wedstrijden de baas. Om zich verder 
in deze tak van de witvisserij te bekwamen, trekt hij er 
’s winters ook geregeld met de feederhengel op uit.

de feederhengel het mogelijk 
om op stromend water zoals 
grote en drukbevaren kanalen 
– met dus actievere vis – aan 
de overkant te vissen. Dat is 
bijvoorbeeld op het Amster-
dam-Rijnkanaal de methode 
om vis te vangen.”

Wat is je favoriete wintervoer?
“’s Winters gebruik ik don-
kerder voer dat fijner van sa-
menstelling is. Dus geen grof 
en plakkerig voer, maar juist 
een fijn voertje dat uit minder 
bestanddelen is samengesteld. 
Dit voer is ook wat schraal, 
zodat het de vis minder snel 
verzadigt. Soms wil ik ook 
wel eens een heel actief voer, 
bijvoorbeeld met gemalen 
hennep, gebruiken om de vis 
wat extra te prikkelen tot azen 
over te gaan. Als aas gebruik 

Jurian Bulten: “Met de 
 feeder kun je gedoseerd 

voer brengen en je aas 
mooi stil aanbieden.”

ik hetzelfde als in de zomer, al-
leen prik ik er nu minder van 
op de (kleinere) haak.”

Wat zijn je drie wintertips voor 
de lezer?
1 “De wintervisserij is van 
nature een stuk fijner dan die 
in andere jaargetijden, maar 
overdrijf echter niet in het 
gebruik van kleine haakjes en 
dunne lijnen. Feedervissen is 
nu eenmaal een wat grovere 
visserij dan die met de vaste 
stok. Zorg daarom dat het ma-
teriaal wel in verhouding blijft 
staan tot de afstand waarop je 
vist. Dan kun je zonder proble-
men nog een korf richting 
de overkant krijgen en een 
dikke brasem je landingsnet in 
dirigeren.”
2 “Betracht meer geduld dan 
’s zomers. Zo geef je de vis 
meer gelegenheid om aan te 
bijten. Die is in het koudere 
water toch wat trager en heeft 
over het algemeen iets meer 
tijd nodig. Zelf laat ik mijn 
korfje – een kleiner formaat 
dan dat ik ’s zomer gebruik 

– ’s winters tien minuten 
liggen voordat ik hem binnen 
draai, zo nodig bijvul en weer 
inwerp. Die tien minuten 
houd ik daarbij steevast aan 
om er toch een zeker ritme in 
te krijgen.”
3 “In de winter heb ik altijd 
warmtezakjes bij me. Die 
steek ik bij me in de zakken 
van mijn warmtepak. Indien 
nodig open ik zo’n zakje, even 
knijpen of schudden en je 
kunt je handen heerlijk war-
men. Op die manier blijven 
je vingers flexibel en kun je 
ook klein materiaal als haken 
en onderlijntjes nog prima 
hanteren.” 

W

WJo Adriolo: “De wintermaanden zijn de 
aangewezen periode om mijn match-
technieken verder aan te scherpen.”
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at is voor jou de 
charme van de winter-
visserij?

“Dat je in korte tijd veel vis 
kunt vangen. De vis is in de 
winterperiode heel geconcen-
treerd aanwezig in de havens, 
zodat je in drie tot vier uur tijd 
mooie vangsten kunt boeken. 
Daarbij gaat mijn voorkeur 
overigens sterk uit naar de 
ochtenduren. Hoewel de zon 
in de winter lager klimt dan in 
de zomer, is het effect hiervan 
op de vangsten duidelijk 
merkbaar. De uren dat de zon 
nog aan het klimmen is, zijn 
vaak de beste.”

Waarom kies je juist in de win-
ter voor de vaste stok?
“De meeste havens zijn vrij 
smal, zodat je er doorgaans 
prima met de vaste hengel aan 

HENK ROSKAM TIPS VOOR DE VASTE STOK

Henk Roskam (53) is in kringen van wedstrijdvissers 
al sinds mensenheugenis een bekend gezicht. Als het 
reguliere wedstrijdseizoen er in de herfst op zit, neemt 
hij in de wintermaanden steevast deel aan de diverse 
wedstrijden die in havens door heel Nederland worden 
georganiseerd.

de slag kunt. Zelf vis ik meest-
al met een zes tot acht meter 
lange hengel. Soms zelfs nog 
korter; bijvoorbeeld als je 
op steigers zit en diep water 
voor je voeten hebt liggen. 
Daarbij kun met de vaste stok 
het beste uit de voeten als het 
gaat om stuks vangen. Tijdens 
wedstrijden in de winter vang 
je toch al snel tien tot vijftien 
kilo vis, wat neerkomt op zo’n 
100 tot 150 vissen.”

Wat is je favoriete wintervoer?
“In de winter gebruik ik geen 
voer, maar gekiemde hen-
nep. Dit is wat mij betreft het 
wintervoer bij uitstek. Dankzij 
de laxerende werking krijgt 
de vis er niet snel genoeg van 
en blijft deze langer op de 
stek azen. Naast hennep voer 
ik ook casters bij, die ik ook 

Henk Roskam: “Een rela-
tief korte vaste stok is het 

aangewezen middel voor 
de snelle havenvisserij.”

aan de haak prik. Heb ik het 
idee dat er naast kleine vis 
ook grote vis rond de compact 
aangelegde voerplek zwemt, 
dan prik ik ook nog wel eens 
maïskorrel aan de haak.”

Wat zijn tenslotte je drie belang-
rijkste wintertips voor de lezer?
1 “Kijk naar de kleur van het 
water voordat je gaat uitpak-
ken. Is dit kraakhelder, dan 
ga je zeer waarschijnlijk geen 
succesvolle visdag tegemoet. 
Soms is het water honderd 
meter verderop wel iets ‘ge-
kleurd’. Zo’n waas in het water 
is een teken dat daar vis aast.”
2 “Vis zo dik als mogelijk is. 
Pas als aanbeten uitblijven of 
wegvallen, ga ik fijner vis-
sen. Zo is mijn hoofdlijn met 
14/00 vrij stevig. Dit omdat je 
bij het op snelheid vissen nog 
wel eens een vis tilt, dikkere 
lijn minder snel in de knoop 
raakt en met koude handen 
gemakkelijker te hanteren 
is. De onderlijn is met een 
dikte tot 8/00 wel dun. Wat 
haakmaat betreft kies ik voor 

een 14 of 16: die past precies 
in een caster.”
3 “Op mijn vlonder heb ik 
een dun plaatje triplex (0,5 
cm) bevestigd, zodat de kou 
minder gemakkelijk optrekt. 
Rusten je laarzen direct op het 
ijzer, dan worden je voeten 
snel koud en ben je binnen 
de kortste keren helemaal 
verkleumd. Ook was ik mijn 
handen altijd een minuut 
lang in een emmer water. Dat 
is wel even koud, maar als je 
ze daarna goed afdroogt met 
een droge handdoek gaan ze 
gloeien en heb je minder last 
van de kou.” 

W


