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HERFSTTIPS VAN WITVISCRACKS
• witvissen

De herfst markeert de overgangsperiode van zomer naar winter. Ook de 
herfstvisserij – die ruwweg de periode van eind september tot begin december 
beslaat – is dus een mix van de typische zomer- en wintervisserijen. Het najaar 
is wel dé periode om aan het water te zijn aangezien de vis zich klaarmaakt 
voor de komende winter en gretig is. Witvistoppers Sjors Milder, Stefan Altena 
en Dirk Ekkelenkamp vertellen hoe jij in de herfst je slag kunt slaan.

De herfst is niet alleen een sfeervol jaargetijde, maar ook een prima vissei-
zoen: de vis maakt zich op voor de winter en is gretig. (foto: Herwin Kwint)

Hoe zou je de herfstvisserij omschrijven?
“De herfst is voor de visserij vaak een hele mooie overgangsperiode tussen de 
zomer en winter. Het is in dit jaargetijde doorgaans niet al te warm meer, maar 
nog wel goed visweer. Daarbij maakt de vis zich op voor de winter en is daar-
door vaak erg gretig, wat resulteert in veel aanbeten. De herfst is dé periode 
om veel te vangen voordat de vis in de wintermodus gaat en passief wordt – en 
dus ook minder eet. Wel is de herfstvisserij erg temperatuurafhankelijk. Tot 
dat de eerste nachtvorst intreedt, kun je de vis echter erg goed verleiden.”

Wat is het verschil met de zomer- en wintervisserij?
“Waar je in de zomer net wat lomper en grover kunt vissen, schakel ik 
naarmate het kouder begint te worden over op fijner materiaal. Dit betekent 
dunnere lijntjes en kleinere haakjes. Vis je te lomp, dan kost je dat simpelweg 

SJORS MILDER
TIPS VOOR DE MATCHHENGEL
Sjors Milder behoort al jaren tot de absolute wedstrijdtop.
Hij werd wereldkampioen en vice-wereldkampioen bij de 
junioren. Deze allround visser beheerst alle disciplines binnen 
de wedstrijdvisserij. Zo vist Sjors ook zeer regelmatig met de 
matchhengel als verlengde van zijn vaste stok visserij. 

Sjors Milder in actie 
met de matchhengel.

vis. Zorg er dus voor dat je ‘waggler’ optimaal is uitgelood. Zoek de vis nu ook 
al wat dieper. Die hangt met hoge temperaturen in de zomer vaak op half water, 
maar zakt met de dalende watertemperatuur richting de bodem. Meer richting 
de winter wordt de vis nog slomer, maar in de herfst is die vaak nog wel redelijk 
actief. Toch moet je nu al opletten dat je de vis niet verzadigt. Daarom vis ik met 
fijn gezeefd voer dat licht verteerbaar is. Verder zet ik in deze periode graag hen-
nep in. Hennep laxeert en houdt de vis gretig.”

Waar kun je in deze periode de vis verwachten?
“Bij een mooie nazomer kun je de vis nog goed ondiep vangen. Als de water-
temperatuur langzaam daalt, verplaatst de vis zich vaak naar de diepere stukken 
van het water. Dit is dan ook de periode om de matchhengel van stal te halen. De 
match gebruik ik vaak als verlengde van mijn vaste stok visserij. Met de match-

“in de koudere
periode zet ik graag 
hennep in. Hennep 

laxeert, zodat er geen 
verzadiging optreedt.”

hengel kun je verder vissen en daarmee makkelijker de diepere waterlagen 
bereiken. Voordat de vis gaat scholen en de havens opzoekt, loont het al om de 
vis wat dieper te zoeken.”

Wat zijn je drie belangrijkste herfsttips?
1 “Verfijn je materiaal en zorg dat de aasaanbieding subtiel is. Lood je 

waggler of slider dus perfect uit, zodat de – slomer wordende vis – zo min 
mogelijk weerstand voelt bij het pakken van het aas.”

2 “Waak ervoor dat de vis niet vroegtijdig verzadigd raakt. Voer liever 
regelmatig kleine hoeveelheden, dan in één keer veel teveel voer.”

3 “Koelt het water af, zoek de vis dan eens iets dieper. Je bent met de 
matchhengel niet gebonden aan de maximale lengte van de vaste stok,  
dus maak daar gebruik van.”
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Hoe zou je de herfstvisserij omschrijven?
“De periode van september tot en met november is vaak een erg goede 
periode qua visserij. Ook de dikkere vis laat zich – in tegenstelling tot de 
wintermaanden – nog goed vangen. Vaak zie je dat het weer in het naseizoen 
vrij constant en stabiel is. Dit heeft een positieve uitwerking op het aasgedrag 
van de vis. In de zomer zie je vaak dat de temperatuur ineens omhoog schiet, 
waardoor de vis doorgaans moeilijker te vangen is. In de winter gaat het 
metabolisme op een laag pitje en aast de vis nog slechts sporadisch.”

Wat is het verschil met de zomer- en wintervisserij?
“In de herfst kun je nog relatief rijk voeren, terwijl ik in het late najaar maar 
weinig voer gebruik. De vis gaat namelijk bunkeren voor de naderende winter. 
De herfstvisserij is een typische bodemvisserij waarbij ik de verhouding leem 
en grond door mijn voer aanpas aan de watertemperatuur. Hoe kouder het 
wordt, des te minder voer ik gebruik.
Voor de voornvisserij vis ik actief met een staande haak, waarop ik casters 
in combinatie met muggenlarven of pinkies prik. Ook schiet ik actief casters 
en hennep bij. Op het moment dat de beet eruit gaat, cup ik een balletje voer 
bij. Mik ik op brasem, dan kies ik voor een passievere aanpak. Dat werkt in 
de herfst het best. Dus vis ik nu met langere onderlijnen (30-40 cm) op de 
bodem; waar ik in de zomer graag korter vis. Mijn voer maak ik een dag van 
tevoren aan, zodat er minder werking van uit gaat.”

Waar kun je in deze periode de vis verwachten?
“Dat is moeilijk te zeggen en grotendeels afhankelijk van de watertempera-
tuur. In de nazomer zie je dat de vis zich nog voornamelijk ophoudt op de 
kanalen. Later in het seizoen gaat de voorn scholen. Als de kou echt inzet, 
merk je dat de visserij schraler wordt. In de havens kun je de kleinere vis nog 
relatief goed vangen, maar de dikke vis is een stuk moeilijker vangbaar. Met 
de vaste stok vis ik dus zolang mogelijk door op de kanalen, voordat ik in de 
winter de havens opzoek.”

STEFAN ALTENA DIRK EKKELENKAMP
TIPS VOOR DE VASTE STOK TIPS VOOR DE FEEDER
Stefan Altena maakt al jaren deel uit van de nationale 
ploegen die Nederland vertegenwoordigen bij internationale 
wedstrijden. Naast actief wedstrijdvisser is hij ook actief als 
coach van de Nederlandse junioren en was hij onlangs nog in 
Engeland als begeleider van het Nederlandse team dat zilver 
pakte bij ‘Fish ‘O’ Mania International’.

Stefan Altena zet de vaste 
stok graag in bij internatio-
nale wedstrijden.

Wat zijn je drie belangrijkste herfsttips?
1 “Vis secuur. Meestal verspreid ik mijn lood meer over de lijn, zodat het 

aas rustiger naar de bodem zakt.”
2 “Gebruik langere onderlijnen voor de brasemvisserij. Een passieve 

aasaanbieding werkt het best in deze periode.”
3 “Pas je voer aan de omstandigheden, waaronder de watertemperatuur, 

aan. Zorg voor een goede verhouding tussen grond, leem en voer.”

“in de herfst voer ik nog vrij rijk.
voor de voornvisserij vis en voer ik

actief met casters en muggenlarven.”

Dirk Ekkelenkamp is één van Nederlands succesvolste 
feedervissers. Hij draait al tientallen jaren mee aan de 
nationale top. Ook internationaal staat hij zijn mannetje. Met 
de Nederlandse ploeg won hij in 2012 het WK Feeder in België 
en pakte hij dit jaar het brons bij de wereldkampioenschappen 
in Ierland.

Dirk Ekkelenkamp: “Brasem is  dé targetvis bij de feedervisserij.”

Hoe zou je de herfstvisserij omschrijven?
“De herfstperiode vind ik de beste periode van het jaar voor de feedervisserij. 
Het natuurlijk voedselaanbod neemt geleidelijk aan af, terwijl de vis zich gaat 
klaarmaken voor de winter en dus flink aan het bunkeren slaat. Bovendien 
heb ik gemerkt dat het meer bewolkte weer een positieve invloed heeft op 
het aasgedrag van met name brasem. En dat is toch wel de targetvis bij de 
feedervisserij. In deze periode zit er vaak ook meer zuurstof en ‘spoeling’ in het 
water. Dat zijn allemaal factoren die meer vis in het net brengen.”

Wat is het verschil met de zomer- en wintervisserij?
“Als de temperaturen in de zomer stijgen, zie je vaak een dip in de visserij. De 
vis houdt zich op in de hogere waterlagen en aast soms alleen nog ’s nachts. 
Zodra de dagen korter worden en de temperatuur daalt, moet je erbij zijn. Mijn 
voer stem ik in de herfst af op het type water. In sommige wateren krijg je een 
goede respons op pellets en vismeel. Die breng ik met een gewone voerkorf op 
de stek. Anders vis ik doorgaans met feedervoer dat ik aanvul met een kleine 
hoeveelheid pinkies en casters, al kunnen wormen en muggenlarven het soms 
ook goed doen. Voer in ieder geval met regelmaat: wacht hier niet te lang mee 
als je geen beet krijgt. En zorg dat je accuraat en gericht voert. Een compacte 
voerplek levert snel vis op. Schroef de hoeveelheid voer richting de winter 
terug en geef de wat slomere vis meer tijd om je aas te vinden. Schroef dan ook 
je verwachtingen terug. Waar je in de herfst een goede sessie met 20-30 bra-
sems kunt treffen, moet je het in de winter in de regel met veel minder doen.”

Waar kun je in deze periode de vis verwachten?
“Mijn ervaring is dat de vis op de kanalen nog foerageert. Dit type water is dus 
ook de plek waar je de actieve vis kunt verwachten. De (ondiepere) zomer-
stekken zijn dan vaak nog goed. Later in het najaar doet de vis de diepere 
overwinteringsplekken aan. De voorn gaat scholen en trekt massaal de havens 
in, terwijl de brasem de diepere gedeelten van het water opzoekt. Het liefst de 
rustige stukken in de luwte met weinig verstoring door scheepvaart.”

Wat zijn je drie belangrijkste herfsttips?
1	“Voer en vis accuraat. Het komt hierbij 

aan op nauwkeurig werpen 
met de voerkorf. Zorg dat 
je dit goed onder de knie hebt.”

2	“Anticipeer op de omstandig-
heden van die specifieke visdag. 
Doe niet standaard hetzelfde, 
maar pas je voer en techniek 
aan op de situatie ter 
plekke.”

3	“Zorg voor regelmaat, want 
de vis heeft vaak flinke 
trek. Wacht in de herfst 
niet te lang af, maar 
breng met regelmaat 
nieuw voer op de stek.”

“vis niet standaard. Pas je voer 
aan de omstandigheden aan.  
Pellets en wormen kunnen

super goed zijn.”


