
22 12/14  www.hetvisblad.nl 23

oewel het al eind ok-
tober is, tikt het kwik 
in de Pekelharingha-

ven van het Noord-Hollandse 
Medemblik tijdens deze 
reportage zelfs zomerse waar-
den aan. Op het eerste gezicht 
lijken dit niet de meest ideale 
omstandigheden voor een test-
sessie winters hennepvissen. 
Desondanks is ‘local’ André 
Schipper hoopvol gestemd: 
“Met hennep is het vrijwel 
altijd raak. Ook vandaag zullen 
we onze visjes vangen.”

ONTSPANNEN
Deze ontspannen aanpak is 
illustratief voor hoe Schipper 
zijn visserij tegenwoordig 

HOGEROP MET HENNEP
Wanneer de voorn ’s winters de luwte van warmer 
havenwater opzoekt, ontstaat er tussen de steigers 
al snel voedselnijd. Voor Medemblikker en wedstrijd
visser André Schipper (45) is dit het moment om de 
wintervisserij met hennep te starten. “In korte tijd 
vang ik zo vaak kilo’s witvis.” Beginnend wedstrijd
visser Melvin Scholtens (14) uit Bovenkarspel kijkt mee 
bij deze masterclass havenvissen.
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beleeft. Nadat hij 
op zijn vijfde begon 
met vissen, nam 
zijn sportviscarrière 
eind jaren tachtig 
een grote vlucht. 
Hij viste in compe-
titieverband op het 
hoogste nievau, 
deed mee aan WK’s 
en EK’s en was zes 
jaar bondscoach 
voor Sportvisserij 
Nederland. “Nu vis 
ik af en toe nog 
een wedstrijdje 
mee in de hogere 
regionen, gewoon 
omdat ik dat leuk 
vind. En zo nu en 

dan win ik nog wel eens. Zoals 
in september de Van der Valk 
B-Challenger in Duitsland.” 
Maar liever zit hij tegenwoor-
dig zonder prestatiedwang 
in alle rust aan de waterkant, 
want vissen kan hij niet laten.

SPORTVISBIJLES
Havo-scholier Melvin Schol-
tens sluit vandaag graag aan. 

Hij is nog maar pas begonnen 
als wedstrijdvisser en uiterst 
leergierig. “Ieder weekend 
probeer ik een wedstrijd te 
vissen of deel te nemen aan 
een trainingssessie.” Want 
Scholtens, die al eens club-
kampioen was, wil hogerop. 
Bijvoorbeeld door met hennep 
te leren vissen. Dus zocht hij 
contact met Schipper en is 

hij vandaag present. “Sinds 
begin dit jaar neem ik Melvin 
af en toe op sleeptouw”, zegt 
Schipper. “Jonge sportvissers 
die wedstrijden willen vissen 
wat bijleren, vind ik interes-
sant. Vooral als ze de ambitie 
hebben mee te draaien in de 
Topcompetitie Jeugd. Daar 
wordt op een hoger niveau 
gevist met dunnere lijnen, 
andere haken, loodzettingen, 
andere dobbers, etcetera.”  

WEKEN EN KOKEN
Dit keer staat het vissen met 
hennep dus op de agenda. 
“Hennep is een apart soort 
aas”, zegt André. “Het is net 
als tarwe of maïs een voe-
dingsrijk zaad, maar door de 
vorm en kleur lijken de zaadjes 
onder water ook wel op kleine 
mosseltjes en schelpjes. Dat 
is eigenlijk het geheim van 
hennep. Niet zozeer het zaad 
zelf, maar de kleur, vorm en 
geur doen het goed bij de vis.” 
Schipper heeft de hennep 24 
uur laten weken en de avond 
tevoren kort aan de kook 
gebracht. “Dan is het hennep-

zaad ontkiemd, maar nog altijd 
tamelijk stevig. Dat is prettig, 
want dan behoudt het zijn 
vorm en structuur en valt het 
niet zomaar van de haak.”

EENVOUDIG
André en Melvin vissen met 
insteekhengels van vijf meter 
met een lange opslag, zodat 
de lijn mooi direct in de hand 
valt. Aan het nylon zit een 
langwerpige pen met een 
drijfvermogen van één gram. 
“Die zie je mooi wegzakken”, 
verklaart André. De hoofd-
lijn die aan het topelastiek is 
bevestigd heeft een diameter 
van 14/00. “Een hoofdlijn 
van 14/00 lijkt wellicht dik, 
maar havenvis kan behoorlijk 
fel en zwaar zijn, dus dat kan 
geen kwaad.” De onderlijn is 
vervolgens 10/00 dik en daar-
aan zit een haakje maat 16 of 
18. “Dit is een eenvoudige ha-
venvisserij die voor iedereen, 
van beginner tot gevorderde, 
toegankelijk is”, duidt André 
de relatief simpele uitrusting. 
Vanzelfsprekend ontbreken 
hierbij het ruime, fijnmazige 

bewaarnet en een schepnet 
voor de grotere vissen niet.

VOER MET MATE
Er wordt niet alleen met hen-
nep gevist, maar ook gevoerd. 
“Dan krijg je de grotere vissen 
op je voerplek”, legt André uit. 
Vissen doet hij er net naast. 
“De vis ligt op en rond de voer-
plek en ziet eromheen nieuw 
aas zinken. Daar komen ze op 
af.” Om te kunnen variëren 
heeft André twee voerbak-
ken met hennep klaar staan. 
“Een met geur, daar heb ik 
wat hennepolie bij gegooid, 
en een zonder geur.” Voeren 
doe je met mate, luidt het 
advies van André aan Melvin. 
“Alleen in het begin gooi je 
meerdere handjes hennep om 

een dekentje van een meter in 
omtrek neer te leggen. Voer 
daarna niet overmatig, maar 
kleine beetjes. Je wilt de vis 
immers gretig houden en niet 
verzadigen.”

OVERWINTEREN
Hoewel er vandaag eigenlijk 
uitsluitend op voorn wordt 
gemikt, is de eerste vis die na 
een kwartiertje vissen boven 
water komt toch echt een 
baarsje. “Vanochtend zag ik al 
baars jagen”, lacht André. In 
januari en februari is dat vol-
gens hem wel anders en heeft 
de baars concurrentie. “Dan is 
er volop witvis vanuit het IJs-
selmeer de haven ingetrokken 
en liggen er hele scholen op 
dezelfde plekken, doorgaans 

• wItVISSEN

H HENNEPVISSEN: TIPS & TRUCS VAN ANDRÉ
1	 Verse	jonge	(eenjarige),	kiemkrachtige	zaadjes	zijn	het	meest	geschikt	

om	mee	te	vissen.	Voor	aan	de	haak	pak	je	de	grotere	zaden,	voor	het	
voeren	volstaan	de	kleinere	exemplaren.

2	 Week	de	hennep	24	uur	en	breng	het	de	avond	voor	je	gaat	vissen	kort	
aan	de	kook	totdat	de	witte	kiemen	zichtbaar	worden	(let	op:	niet	alle	
zaden	kiemen	gelijktijdig,	met	een	kwart	zit	je	goed).	Laat	het	daarna	
nog	twee	uur	staan	in	het	warme	water.

3	 Hennep	aan	de	haak	prikken	doe	je	het	gemakkelijkst	door	het	zaadje	
tussen	duim	en	wijsvinger	vast	te	pakken.	Prik	de	haak	zo	in	het	zaadje	
dat	de	kiem	daarbij	naar	het	bledje	wijst.	Draai	de	haak	vervolgens	180	
graden	rond	totdat	de	haakpunt	net	door	de	witte	kiem	heen	prikt.

4	 Kijk	regelmatig	het	aas	na	om	er	zeker	van	te	zijn	dat	de	witte	kiem	nog	
aanwezig	is.	Een	hennepzaadje	zonder	kiem	wordt	zelden	gepakt	door	
de	voorn.

5	 Voer	tijdens	het	vissen	regelmatig	enkele	hennepzaadjes	bij.	Zo	houd	
je	de	op	de	stek	aanwezige	vissen	geïnteresseerd	en	aan	de	praat.

6	 Gekookte	en	gekiemde	hennep	is	maximaal	twee	dagen	houdbaar.	Wil	
je	de	hennep	langer	bewaren,	vries	het	dan	in.

André Schipper: “Hennep is in de wintermaanden een 
uitstekend aas om mee in de havens op voorn te vissen.”

Melvin Scholtens is beginnend wedstrijdvisser en leert de fijne kneepjes van onder meer het hennepvissen van Schipper.

Het vissen met hennep is even wennen, 
maar Melvin toont zich een snelle leerling.
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bij meerpalen en bootjes, te 
overwinteren. De vis zoekt de 
havens op omdat het water er 
altijd enkele graden warmer is 
dan buitengaats. De warmte 
van de stad en kacheltjes in 
sommige boten zijn hier de 
oorzaak van. Daarom kun je 
in havens ook de hele winter 
mooie, grote vissen – van 60 
tot wel 400 gram of meer – 
vangen. Zoek wel altijd de 
zonkant op voor dat beetje 
extra warmte.”

STAANDE HAAK
De hennepvisserij is overzich-
telijk. Je vist en voert alleen met 
hennep, er komt geen ander 
aas of voer aan te pas. Een set 
extra (lange) topdelen en een 
santenkraam aan tuigjes is 
dus overbodig. “Die simpele 
aanpak bevalt mij prima”, zegt 
André. “Wie het simpel houdt, 
maakt minder fouten en kan 
zich puur op het vissen concen-
treren.” Ook de tactiek is vrij 
eenvoudig. “We vissen met een 
staande haak, waarbij de haak 
ook echt ‘op de vloer’ – op deze 
stek een zandige, hier en daar 
wat modderige bodem van an-
derhalve meter diep – staat. Zo 
zie je meteen de eerste reactie 

van de haven. Daar liggen de 
dobbers nog maar net in het 
water, of de een na de andere 
voorn, blei en giebel laten zich 
zien. Het scheelt daarbij dat 
beide heren nu om en om met 
hennep en casters vissen. “In 
de winter is dit niet nodig,” 
verzekert André. “Dan is de 
voedselnijd onder witvis der-
mate groot dat je uitsluitend 
met hennep kunt vissen. Tien 
kilo vis in een paar uur is dan 
geen uitzondering. Maar ik 
denk dat de watertemperatuur 
nu nog wat aan de hoge kant 
is.”

ZOMERSE WINTERSESSIE
Toch is Melvin niet ontevre-
den over deze eerste hen-
nepsessie. “Tot voor kort 
gebruikte ik hennep alleen 
als bestanddeel van mijn 
voer, maar had ik er nog 
nooit mee gevist. Het vis-
sen met hennep is wel even 
wennen. Zeker nu de vis niet 
heel gretig bijt, moet je bij 
een aanbeet net wat langer 
wachten met aanslaan. Zodra 
je dat eenmaal door hebt, gaat 
het echter prima. Zeker na de 
tip van André om de punt van 
het haakje net bloot te leggen. 
Dan prikt de vis zich net wat 
sneller.” Na anderhalf uur vis-
sen op de nieuwe stek zitten 
beide heren samen al gauw op 
25 mooie vissen de man. Niet 
verkeerd voor een zomerse 
wintersessie.

bij een aanbeet en kun je direct 
aanslaan, anders is de hennep 
van de haak verdwenen. Zorg 
dus wel dat je recht onder de 
top peilt, dan heb je de juiste 
diepte te pakken. Door de lood-
jes tegen elkaar aan te zetten 
en daar een valloodje onder 
te monteren, raakt de lijn niet 
snel in de war.”

DIEPER WATER
Na anderhalf uur houden de 
vangsten nog niet over. “De 
felle zon en het grote door-
zicht in het vrij heldere water 
zijn niet bevorderlijk voor de 
vangstkansen. Mijn idee is dat 
de vis dieper zit,” analyseert 
André de situatie. Zodoende 
verkassen we naar de kop 

Door regelmatig een klein handje hennep bij te voeren 

houd je de vis op de voerplek en blijven ze gretig.

De hennepvisserij is overzichtelijk en simpel, zodat je minder snel fouten maakt en je puur 
op het vissen kunt concentreren.


