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egin jaren ’80 van 
de vorige eeuw 
kwam de winkle pic-

ker uit Ierland overgewaaid. 
Het was een kort hengeltje 
met een zeer dun, versneden 
topje. Dit hengeltje zou de 
witvisserij voorgoed veran-
deren. In het begin werd er 
gebruikt gemaakt van kleine 
hoekafhoudertjes waaraan 
een wartelloodje van 15 gram 
werd bevestigd. Daarmee 
werd er op afstanden van 
15 à 20 meter gevist. Dat 
was namelijk zo’n beetje de 
maximale afstand die je een 
voerbal kon werpen. Door de 
introductie van de voerkorf 
kon er vervolgens ook op gro-
tere afstanden worden gevist.

VERDWIJNING
Ten gevolge van de steeds gro-
ter wordende voerkorven en 
de behoefte om op grotere af-

stand te kunnen 
vissen, werd de 
winkle picker 
al snel getrans-
formeerd tot de 
feederhengel. 
Deze ontwik-
keling resul-
teerde uiteindelijk 
in spatstrakke werpkanonnen 
waarmee effectief op afstan-
den tot zo’n 100 meter kan 
worden gevist. Tegen dit brute 
feedergeweld was het ultra-
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DE WEDEROPSTANDING 
VAN DE WINKLE PICKER

Back to the future met Kraal

Complete volksstammen zijn verslingerd 
aan het feedervissen. Tegenwoordig wordt 
echter vaak vergeten dat de techniek van 
het feederen een kwart eeuw geleden is 
begonnen met een ultralicht werphengeltje 
van nog geen tweeëneenhalve meter lang. 
Marco Kraal ging terug naar het verleden 
en ontdekte dat er zeker nog toekomst is 
voor dat korte, bijna vergeten hengeltje: de 
winkle picker.

TEKST MARCO KRAAL FOTOGRAFIE BRAM BOKKeRs

check d
e video

vissen op ‘doorgewinterde’ 
wintervoorns met de vaste 
stok, moest ik plotseling den-
ken aan het boek ‘Vissen met 

ook met veel succes kan wor-
den ingezet voor blankvoorn. 
Toch vist tegenwoordig nie-
mand meer met dit hengeltje, 
laat staan op wintervoorn.

AANBOD
De reden hiervoor is eenvou-
dig: de picker is nauwelijks 
meer te koop in ons land. Het 
zijn bijna alleen nog maar fee-
derhengels die je in de schap-
pen van de hengelsportzaken 
ziet staan. Na enig zoekwerk 
blijkt Shimano er echter nog 
een paar te leveren. Mijn keu-

Wat Marco Kraal betreft, krijgt de ‘vergeten’ 
winkle picker een nieuwe kans!

B

geruisloos van het toneel.’

‘De winkle picker verdween 

lichte pickertje niet bestand. 
Daardoor leek hij geruisloos 
van het toneel te verdwijnen. 
Na een matig dagje haven-

de winkle picker op voorn en 
brasem’, van Pierre Brongeest 
en Kees van der Zouwen. Dit 
boek liet zien dat de picker 

De supergevoelige top laat zelfs de kleinste aanbeten zien.

Aan de lopende band zulke blankvoorns aan de picker: wie wil dat nou niet?!
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Op veel plekken is een feederhengel echt te groot, 
lomp en zwaar. Op klein water kun je prima met de 
winkle picker uit de voeten. En krom dat ‘ie gaat!

ze valt op een Speedmaster 
Winkle Picker. Een spatstrak 
en ultralicht hengeltje met 

Ga naar www.hetvisblad.nl en check deze allernieuwste  aflevering van Visblad TV!

Vergelijk de winkle picker met een reiger: je ziet ze niet zo vaak, maar ze vangen altijd vis!

een variabele lengte 
tussen de 2,40 en 
2,70 meter. Het 
dunste topje moet 
volgens mij zelfs 
de voorzichtigste 
aanbeten nog kun-
nen waarnemen. 
Met dit stokje ga 
ik de stadgrachten 
van Brielle onveilig 
maken. Volgens de 
laatste info wordt 
er momenteel 
goed voorn gevan-
gen. We gaan het 
zien!

Op NAAR 
BRIEllE
Vissen in de 
haven van Brielle 
betekent zeer 
vroeg uit de 
veren. Nog voor 
het licht wordt, 
zijn de beste 
plekken meestal 
al bezet. Het 
is daarom nog 
donker wanneer 

ik een zeer vissig uitziende 
steiger oploop. Mijn winkle 
picker uitdaging begint met-
een bij aankomst. Direct voer 

Met een 
voerkorfje 
bevis je de 
plekken 
waar je je 
voer met 
de hand of 
werppijp 
niet krijgt.

ik een paar handjes hennep 
en casters tegen een meerpaal 
aan. Tijdens het klaarzetten 
van het materiaal kan het 
voer dan zijn werk al doen. 
Best wel gespannen hang ik 
een wartelloodje van 15 gram 
in een 25 cm lange lus en 
bevestig ik een onderlijntje 
van 12/00. Vervolgens werp 
ik iets verder dan de meerpaal 
in en laat het loodje aan een 
strakke lijn zinken. Daarna 
trek ik de lijn voorzichtig strak 
tot het topje iets gebogen staat. 
Al na een paar seconden sla ik 
in een reflex aan op wat even 
later een mooie blankvoorn 
blijkt te zijn. Meteen weer een 
toefje gekiemde hennep tegen 
de meerpaal, opnieuw beazen 
en weer uitwerpen. Het lood 
laat ik weer aan een strakke 
lijn zakken. Strak trekken is 
niet nodig, want tijdens het 
afzinken worden de casters 
alweer gegrepen door een 
knappe voorn.

sChADuWplEK
Een bakkie doen is alleen 
mogelijk wanneer ik de hengel 
binnen draai. De vis lijkt op 
deze plek gestapeld te lig-
gen. Toch besluit ik met zoete 
maïs een schaduwplek aan te 
leggen. Met behulp van een 
werppijp gooi ik om de paar 
minuten een tiental zoete 
maiskorrels onder een brug 
die links van me ligt. Door 

telkens kleine beetjes maïs te 
brengen, maar er niet direct 
te gaan vissen hoop ik de wat 
grotere vissen te enthousi-
asmeren. De plek onder de 
brug is namelijk alleen met 
de picker goed te bereiken en 
ik ben er van overtuigd dat 
de oudere en meer ervaren 
havenvoorns zich op deze plek 
veilig wanen.

ONDER DE BRuG
Ondertussen werp ik weer in 
bij de plek naast de meerpaal 
en meteen haak ik een mooie 
vis. Langer dan een minuut 
wachten is er niet bij. Het 
wordt bijna werken: handje 
casters en wat korrels hennep 
tegen de meerpaal, wat maïs 
onder de brug werpen en weer 
drillen. Aan het eind van de 
ochtend is de zon zo hoog ge-
klommen dat hij in het water 
schijnt. Op dat moment vallen 
de aanbeten bij de meerpaal 
weg. Tijd om de schaduwplek 
met een bezoekje te vereren. 
Het loodje wordt vervangen 
door een klein voerkorfje, 
waarin ik wat hennep en 
casters prak. Voor wat betreft 
het haakaas stap ik over op 
een stevige maïskorrel. Met de 
picker weet ik dit pakketje pre-
cies onder de brug te mikken. 
De tijd wordt me niet eens 
gegund om de lijn op span-
ning te brengen. Dit keer blijft 
de vis diep, buigt het hengeltje 

Zo levert het 

schaduwrijke 

water rond 

deze brug 

meerdere 

grote, schuwe 

blankvoorns 

op!

letterlijk tot in het handvat 
en ga ik ouderwets uit mijn 
bol. Heerlijk om weer eens 

een écht grote blankvoorn te 
vangen.

FlExIBEl INZETBAAR
De picker blijkt een zeer breed 
inzetbaar hengeltje te zijn. Zo 
vis ik net zo makkelijk op vijf 
meter afstand tegen de meer-
paal als op 25 meter onder de 
brug. Door afwisselend beide 
plekken te bevissen en deze 
consequent te voorzien van 
minieme hoeveelheden casters 
en hennep, blijf ik vis vangen. 
Véél vis: aan het einde van de 
dag krijg ik het leefnet nau-
welijks op de kant. Wat een 
topdag en wat een fantastische 
visserij is er toch eigenlijk mo-
gelijk met die vergeten picker! 
Geen gepiel met gepeil, geen 
lekke dobbers en niet steeds 
af hoeven te steken. Gewoon 
op een zeer simpele manier 
bakken van (en bakken vol) 
blankvoorns vangen. Bij het 
opruimen kijk ik al uit naar de 
grote brasems die ik dit voor-
jaar met de picker ga belagen. 
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DE zES VOORDELEN VAN EEN PICKER
4 Makkelijk te hanteren bij beperkte ruimte
4 Flexibel in te zetten op afstanden tussen de 5 en de 25 meter
4 Ultralicht en daardoor leuke sport tijdens de dril
4 Totaal andere aasaanbieding dan met een dobbermontage
4 Zowel met als zonder voerkorfje in te zetten
4 Ideaal voor het ‘feederen’ op klein water/stadswater

HENNEP KIEmEN
Het lijkt wel of het 
steeds moeilijker 
wordt om aan goede 
hennep te komen. 
Hennep uit blik is 
meestal wel oké, 
maar verhoudings-
gewijs prijzig. 
Droge hennep in 
bulkverpakking 
kiemt helaas steeds 
minder goed. Door 
de hennep echter 
twee dagen te 
laten weken en 
vervolgens op een 
zeer laag vuur een 
uurtje te laten 
prutten, kun je 
toch een goed 
voertje maken. 

BIj VOORKEuR NyLON
Hoewel ik met 
de feederhengel 
bijna altijd voor een 
gevlochten hoofdlijn 
kies, gebruik ik voor 
de picker toch liever 
nylon. We vissen 
immers op minder 
grote afstand. 
Bovendien heb je 
door de rek in de 
nylon wat minder 
last van lijners. 
Mogelijk schrikken 
de grote, schuwe 
wintervoorns 
ook minder snel 
wanneer ze tegen 
 meegevend nylon 
aan  zwemmen 
dan wanneer 
ze een harde 
 dyneemalijn 
voelen.

BOVENOP HET VOER
Op grotere afstand kun je 
perfect voeren met kleine 
plastic voerkorfjes. Met 
wat hennep en casters 
tussen twee laagjes 
feedervoer maak je een 
aantrekkelijke sandwich 
voor  blankvoorn. Laat 
dit korfje even liggen en 
trek hem vervolgens met 
een pittig rukje leeg. Zo 
komt het haakaas boven 
op het voer te liggen. 
Nauwkeuriger kan het 
simpelweg niet.

zONDER BALLEN GAAT HET BETER
De stofwisseling van vis staat ‘s winters in het koude water op een laag 
pitje. Daardoor hebben ze minder voedsel nodig en werkt veel voeren 
meestal averechts. Het is veel effectiever om regelmatig kleine beetjes aas, 
bij voorkeur gekiemde hennep en casters, te voeren. Voer met regelmaat 
en houd het ritme erin. Kijk daarbij uit met maïs! Het is een perfect 
haakaas, maar gooi geen blikken vol in het water. Enerzijds kunnen grote 
vissen schrikken van een knalgele maïsplek, anderzijds raken vissen snel 
verzadigd door maïs.

TOPLOCATIES VOOR WINTERVOORN
In de koude maanden vormen (jacht)havens die in verbinding staan met 
het grote water de echte hotspots voor blankvoorn. Bekende stekken zijn 
de havens van Brielle, Spaken-
burg, Huizen, Drimmelen, Elburg, 
Enkhuizen en Medemblik. Houd 
je wel netjes aan de regels en ga 
niet plompverloren op een steiger 
zitten. Veel steigers zijn namelijk 
niet openbaar toegankelijk. Voor 
de haven van Brielle kun je een 
dagvergunning kopen in café Het 
Poorthuys, Vischstraat 23 in 
Brielle. Dit café is al om 7.15 uur 
open. Gezien de grote populariteit 
van de stekken, wordt geadvi-
seerd om hier doordeweeks te 
vissen – temeer er in het week-
end bijna altijd wedstrijden zijn. 
Spoel tenslotte je stek schoon 
met een paar emmers water. 
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