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iteraard geniet ik ook van de 
wintervisserij op voorn, maar 
geregeld maak ik in deze 

maanden een uitstapje naar de rivier om 
me daar op brasem te richten. De Lek 
bij Kinderdijk levert over het algemeen 
prima vangsten op, mede omdat het 
bodemverloop hier ideaal voor koude 
brasems is: het water is hier vrij dicht 
onder de kant al zes meter diep en de 
stroming is relatief traag. Bovendien lig-
gen er weinig obstakels waaraan je vast 
kunt raken. Zoek ook op jouw water die 
kenmerken: diep, traag stromend en met 
een schone bodem. Het helpt uiteraard 
als je je oor te luister legt bij lokale vissers 
aan de waterkant, in je clubhuis of in de 
hengelsportzaak. 

aanPassen
Aanpassen aan de heersende omstandig-
heden is de sleutel tot succes. Dat geldt 
zeker voor de wintervisserij op de rivier. 
Omdat de watertemperatuur  laag is 
neemt de vis niet al te veel voedsel op, dat 
is bij brasem niet anders. Daarom zullen 
de aanbeten niet fel en overtuigend zijn, 
maar juist traag en voorzichtig. Hier moet 
je het aas- en materiaalkeuze op aanpas-
sen.
Voor elke visserij op brasem en andere 
grote vis is voer op basis van vismeel een 

WinTerBraseM 
KriJGT KlOP

Brasem blijft in tegenstelling tot wat veel vissers denken ook  
‘s winters op de rivier goed vangbaar. de feederhengel is hier het 

aangewezen wapen. international arjan Klop neemt je mee naar de 
lek bij Kinderdijk waar hij je de koude kneepjes van het vak 

toont.

tEKSt ARJAN KLOP FOtOGRAFiE BRAM BOKKERS

U goede keus. Dit is passief voer en trekt 
over het algemeen de wat grotere vissen 
aan. In dit licht is het ook verstandig om 
naast het voer een handje 2mm pellets 
en hennep door je grondvoer te mengen. 

Arjan Klop bewijst dat je 
in de wintermaanden ook 
mooie brasemvangsten 
kunt boeken.

Richt je visstek comfortabel in: je viskist staat 
stevig op de keien, het aas en voer is binnen 
handbereik en de brede steun is zo afgesteld 
dat de hengel schuin omhoog wijst.

inGezOOMd
nog meer dan in de zomer is een weloverwogen voerstrategie van doorslaggeven belang. arjan laat zien waar hij 
in de koude maanden nu specifiek op let.

Neem bij voorkeur voer op basis van vismeel. Ik 
neem 1 deel Sonubaits F1 en 1 deel Sonubaits 
Exploding  Fishmeal Feeder. Per sessie van 4 uur is 
een halve kilo al voldoende.

Voor brasem wil je een passieve voerplek met zware 
bestanddelen. Hennep en pellets blijven keurig rond 
de korf liggen en houden de stek compact.

Breng eerst 4 à 5 korven puur voer (rechts) op de 
stek. Pas daarna, tijdens het echte vissen, voeg je 
hennep, casters en 2 mm pellets toe (links).

Hier is mooi te zien hoe het aas vrijkomt zodra de 
‘dekseltjes’ van lokvoer zijn opgelost. De hennep, 
casters en pellets komen als lekkernijen direct rond 
de korf te liggen.

Kies voor een dundradige maar sterke haak als de 
PR 355 en knoop deze aan een 15/00 onderlijn. Een 
miniwartel tussen onder- en hoofdlijn voorkomt dat 
het aas gaat tollen waardoor de onderlijn opkrult.

Casters zijn en blijven winteraas nr. 1, maar het is 
wel zo prettig als je kunt variëren met bijvoor-
beeld pieren en maden.

Beide zijn namelijk behoorlijk zwaar en 
blijven dus goed op de bodem liggen. 
De voerplaats blijft hierdoor compact. 
Logisch gevolg nu is dat de vis naar de 
korf  toe komt in plaats van achter het 
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voerspoor aan wegzwemt van de plek!
Als haakaas zijn, net als in de havenvis-
serij op voorn, casters veruit favoriet. 
Maar ook wormen, zoete maïs, maden en 
haakpellets leveren zeker vis op. Welk aas 
je ook gebruikt, belangrijk blijft dat het 
relatief klein is. Met een onderlijn van 
80 cm en een diameter van 15/00 zit je 
prima. Dunner is niet aan te raden omdat 
je vaak te maken hebt met scherpe mos-
seltjes en stenen langs de oever. Boven-
dien doet rivierbrasem over het algemeen 
niet al te moeilijk, dressuur heb je er 
nauwelijks.

KraCHT en TederHeid
Deze sessie vissen we op de Lek waar 
de stroming bij afgaand tij flink kan 
toenemen. In extreme gevallen moet je 
dan korven tot wel 120 gram gebruiken 
om het aas op de stek te houden. Ook op 
rivieren als de IJssel, Waal, Rijn en Maas 
kan het hard stromen. Je hebt daarom 
een hengel met de nodige kracht en rug-
gengraat nodig. Dit wil niet zeggen dat 
het een soort bezemsteel moet zijn, in te-
gendeel. Tegenwoordig zijn er geweldige 
feederhengels te koop die kracht combi-
neren met een wat zachtere topactie en 
lichte top. Vanwege de voorzichtige aan-
beten vis je het beste met gevlochten lijn 
en vrij kleine haken. Een te harde hengel 
en top zouden zorgen voor een slechte 
beet registratie en veel losschieters. De 
Preston Dutchmaster 13.8 ft 100 gr is 
zo’n hengel. De haak moet ook kracht en 
finesse hebben. Zelf vind ik de Preston 
PRC 344 en PRC 355 in de maten 12 en 
14 ideaal, vooral om twee of drie casters 
op te prikken.

sliM OnderHOUden
Voor de zekerheid maak ik enkele proef-
worpen met een lege voerkorf. Dit geeft 
me de zekerheid dat de bodem op mijn 
stek vlak en schoon is. De korf blijft hier 
goed liggen en raakt niet vast. Een korf 
van 60 gram zinkt grofweg een meter per 
seconde en zo weet ik dat het op een me-
ter of 30 uit de kant een meter of 6 diep is. 
Dit is vlak achter het talud waar de vaar-
geul begint: een goede plaats om te vissen. 
Hier bevindt zich natuurlijk voedsel en 
de kans is dus groot dat de vis zich al in 
deze buurt ophoudt. Je begint het beste 
met een gaaskorf omdat het voer met een 
beetje aas hier vrij snel uit los raakt zodat 
je snel een basis voor de voerplek legt. De 
eerste 4 à 5 korven breng je puur op de 
stek om te voeren, dus zonder onderlijn. 
Pas daarna monteer je een onderlijn en 
schakel je over op een dichte korf. Het 
echte ‘opbouwen’ van de voerplaats doe je 
nu door wat extra hennep en pellets in de 
korf te verwerken. Al naar gelang de aan-
beten die volgen na de inworp pas je de 
hoeveelheid aas in het voer aan. Volgt de 
aanbeet snel, dan mag er best behoorlijk 
wat aas in de korf. Duurt het lang voordat 
de aanbeet komt, wees dan zuinig met aas 
in de korf en druk het voer behoorlijk hard 
aan zodat het lang duurt voordat het voer 
de korf uit gaat. Je onderhoudt de stek zo 
op een slimme manier: de vis blijft op je 
stek hangen zonder dat je deze verzadigt.

PlaTen zilVer
Heel even slaat de twijfel toe ik of ik mijn 
grote woorden dat het in de winter prima 
brasemvissen is wel kan waarmaken. Het 
duurt ruim een kwartier voor de hengel-

top zich voor het eerst voorzichtig roert. 
De twee casters hebben de aandacht van 
een vis. Het moment van aanslaan is nu 
zeer bepalend voor succes. En hoe graag 
ik ook zou willen, je kunt er nauwelijks 
een richtlijn voor geven. Dat is echt een 
kwestie van aanvoelen. Wel kun je stellen 
dat je met casters sneller moet aanslaan 
dan met groot aas als pieren. De top tikt 
nerveus naar voren en blijft in beweging. 
Niet veel, maar genoeg om de haak te zet-
ten besluit ik. Het trage bonken op de top 
maakt direct duidelijk dat het inderdaad 
een platte is. Een mooie en ijskoude zil-
veren plaat is de beloning. In de paar uur 
die volgen gebeurt er eigenlijk niets dat 
verder nog speciale aandacht verdient. De 
basis is goed, de vis aast vol vertrouwen op 
het voer en om de tien minuten buitelt er 
een mooie vis van één tot drie pond in het 
schepnet.
Ik hoop dat ik je een nieuwe kijk op het 
wintervissen heb kunnen geven en wens 
iedereen een goede vangst toe! n

Simpel en effectief: Arjans lusmontage waarmee de vis weinig weerstand voelt en de aanbeet perfect wordt 
doorgegeven.

Een schitterende zilveren plaat voor Arjan, midden 
in de winter!

22/00 nylon hoofdlijn

lus van 20 cm

60 g gaaskorf met 
afgeplakt lood

80 cm 15/00 onderlijn

Het gedeelte van de Lek bij Kinderdijk waar Arjan 
voor dit artikel heeft gevist is niet opgenomen 
in de Landelijke Lijst van Viswateren die bij de 
VISpas hoort. Het visrecht ter plaatse wordt 
gehuurd door de Hengelsportvereniging Groot 
Rotterdam. Alleen de leden van deze vereniging 
en die van zusterverenigingen De ‘s Graven-
haagse Hengelsportvereniging en De Delftsche 
Hengelaarsvereniging mogen hier vissen.


