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Nederland is een fantastisch visland met ongekende 
mogelijkheden. Bioloog en sportvisser Marco Kraal bespreekt in 
deze serie de verschillende watertypen die ons land rijk is en laat 
zien dat waterkennis vaak de sleutel tot succes is. Deze maand 
sturen we Marco de haven van Spakenburg in. Havens zijn de 
komende wintermaanden pleisterplaatsen voor witvis, waardoor 
het hier in de koude maanden erg goed vissen is.
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WINTER? DE HAVENS IN!
15 HAVENTIpS VAN KRAAl VooR WINTERVooRN

Spakenburg is een voormalig vissersdorp; het lag vroeger direct aan de Zuiderzee. Inmiddels 
is dat het Eemmeer geworden en is er van de oorspronkelijke vissersvloot weinig meer over. 

Althans, van de beroepsvissersvloot. Voor sportvissers is hier in de winter echter uitstekend 
witvis te vangen. Witvis vindt hier ‘s winters beschutting tussen boten en steigers. We droppen Kraal 

aan de haven van Spakenburg – die in de VISpas staat – om zijn haventips te achterhalen.

Vrijwel alle havens in heel 
Nederland zijn echte win-
terhotspots voor witvis. 

Hier ligt de witvis nu!

Informeer van 

tevoren of het vis-

sen in een haven 

is toegestaan en 

check welke VISpas 

je nodig hebt. 

Vis lekker licht: 14/00 hoofdlijn, 12/00 onderlijn en een 0,5 grams dobber.
Peil met bouten of moeren. Als je deze kwijtraakt, is dat veel minder slecht voor het water dan wanneer er een pijllood in terecht komt.

Vis op plekken 
met schaduw, 

zoals naast een 
meerpaal, steiger 

of boot.

Tja… 

Mikken is 

ook een 

kunst!

Voer niet te veel, 

500 gram donker 

gekleurd, nat voer 

is meestal meer dan 

voldoende .

Voer tijdens 
het vissen wel 

regelmatig kleine 
beetjes maden, 
casters of hen-
nep bij. Door te 
cuppen kan dat 
heel nauwkeurig 

bij je dobber.

Maden zijn erg ge-

liefd bij minibaarsjes. 

Wil je gericht op die 

mooie voorns vissen, 

vis dan met zachte 

maïs uit blik, casters 

of deeg van witbrood.

Deeg, gemaakt van wit-
brood, is een vergeten 

topaas voor blank-
voorn. Met zo’n sim-

pele deegspuit maak je 
uitstekend deeg voor 

op de haak.

Vries een blik maïs in en laat dit voor het vissen weer 
ontdooien. Hierdoor wordt de maïs zachter en daarmee 

aantrekkelijker voor voorn. 

Krijg je na een uur geen 
beet, verkas dan naar 
een ander deel van de 
haven. Wintervoorns 
zijn vaak actiever en 
mobieler dan je denkt.

Vaak maak je in de ochtend- 
en avondschemer de meeste 
kans op de echte bakstenen 

van blankvoorns.

Vis afwisselend 5 cm boven de bodem, net op de bodem en 5 tot 10 cm op de bodem. Zo ontdek je snel de juiste diepte voor de voorn.

Grote voorns zijn schuwe vissen. Vis 
daarom met een lange opslag, zodat 

je je hengel niet recht boven je dobber 
hebt staan.

Vis je in haventjes binnen de be-

bouwde kom, dan krijg je altijd aan-

spraak. Ga daar op een leuke, posi-

tieve manier mee om en zorg voor een 

goede uitstraling van de hengelsport.

Dit water

staat in de

VISpas


