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a er maar aan staan: 
Hét Visblad vraagt 
je last minute voor 

een demo feedervissen op 
stromend water terwijl de 
gevoelstemperatuur rond de 
tien graden onder het vries-
punt ligt. Maar Peter weet 
van wanten – hij heeft met 
 Hardcore Fishing Tackle zelfs 
zijn eigen lijn feederhengels – 

IJskoud 
rivierfeederen
De strenge vorst gooide roet in het eten voor wat 
betreft de geplande witvisreportage op stilstaand 
water. De enige plek waar ijs geen belemmering 
vormde, waren de rivieren. Daar was – en is ook 
op dit moment – nog goed witvis te vangen, zo liet 
feederlegende Peter van der Willik zien aan de Lek bij 
Nieuw-Lekkerland.
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en positioneert zijn plateau op 
de stenen oevers van de Lek. 
Deze handeling vraagt aan 
deze rivier om enig vooruit-
denken. “Langs de Waal, IJssel 
en Nederrijn kun je de hele 
dag zonder problemen op de-
zelfde plek blijven zitten, maar 
het hele rivierengebied van 
de Nieuwe Maas, Oude Maas 
en de Lek tot aan de stuw bij 

 Hagestein is een getijdenge-
bied met hoog- en laagwater. 
Let dus op met welk getij je 
jezelf installeert”, adviseert 
Peter. “Begin als de omstan-
digheden en je planning het 
toelaten met hoogwater, want 
afgaand tij is voor de vangsten 
meestal iets beter. Bovendien 
hoef je je plateau dan niet 
meer omhoog te sjouwen.” 
Ondanks dat het ijs- en 
ijskoud is heeft Peter er alle 
vertrouwen in. “Op de rivieren 
worden twaalf maanden per 
jaar wedstrijden gevist. De 
belangrijkste reden hiervoor 
is dat je er ook ’s winters en 
in het vroege voorjaar prima 
vis kunt vangen, terwijl het op 
stilstaand water in maart door-
gaans nog volledig pet is.”

KAASKORF
Peter werpt iets stroomop-
waarts in, zodat zijn voerkorf 
als gevolg van de stroming 
recht voor hem op de bodem 
komt. Dit biedt het voordeel 
dat je mooi haaks op de oever 
kunt vissen. Korven met 
ankers hebben de voorkeur: 
deze blijven beter liggen en 
gaan minder snel aan de 
wandel door de stroming. Zo 
hoef je ook een wat minder 
zware korf te gebruiken dan 
wanneer je zonder ankers vist. 
Een korf van 80 tot 100 gram 
blijft doorgaans goed op zijn 
plek liggen. Let erop dat je ook 
weer niet te zwaar vist, je korf 
mag best een paar keer rollen. 
Peter’s voorkeur gaat vandaag 
uit naar een voerkorf die in de 
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volksmond bekend staat als de 
‘kaaskorf’. “Bij deze korf zit 
het meeste loodgewicht gecon-
centreerd bij de ankers aan de 
onderkant van de korf. Van de 
zijkant gezien heeft het lood 
wel wat weg van een stuk kaas. 
Door deze loodverdeling wor-
den de ankers nog beter tegen 
de bodem gedrukt.” Een ander 
voordeel van dit type voerkorf 
is dat hij eerder omhoog komt 
bij het inhalen. “Zo verspeel je 
beduidend minder materiaal”, 
licht Peter toe. 

FIJNMAZIG EN GROF
Na de eerste korf gaan nog 
enkele korven met voer – een 
simpel feedervoertje aange-
mengd met wat maden, wor-
men, casters, verknipte erwten 

en blikmaïs –  richting de stek. 
Daarbij kiest Peter op stro-
mend water voor een fijnmazi-
ge korf waar het voer beter en 
dus langer in blijft zitten. Met 
behulp van de lijnclip gooit hij 
steevast op dezelfde afstand 
en bouwt zo een voerplek op. 
“Een meter of 30 uit de kant 
is meestal meer dan zat op 
rivieren. Blijven de aanbeten 
uit, dan kun je het altijd nog 
verder en dieper proberen.” 
Aan het uiteinde van de onder-
lijn knoopt Peter met zijn door 
de kou inmiddels nagenoeg 
gevoelloze vingers een haak 
maatje 8. “Dat lijkt misschien 
wat groot, maar haken in de 
maten 8 en 10 zijn uitermate 
geschikt voor stromend water. 
Het gemiddelde formaat van 

de vis is op de rivier meestal 
groter en vissen van stromend 
water zijn aanzienlijk sterker.”

ERWTENSOEP
Als Peter zijn aaskist opent, 
staan we wel even raar te 
kijken van het blik erwten. Het 
is verschrikkelijk koud, maar 
voor erwtensoep toch nog wel 
erg vroeg dag. “Zowel bij het 
feedervissen op de rivier als 
de havenvisserij neem ik altijd 
een blik erwten mee”, legt Pe-
ter lachend uit. “Het is perfect 
aas om aan een hair te vissen 
of op de haak te combineren 
met bijvoorbeeld een worm. 
De zachte structuur zorgt 
ervoor dat de haak er gemak-
kelijk doorheen gaat – ideaal 
bij een zelfhakend systeem 
of om slechts lichtjes aan te 
hoeven slaan.”
De inhoud van het blik erwten 
gaat in een zeef zodat het 
vocht eruit lekt. Vervolgens 
verknipt Peter een deel van de 
erwten tot een substantie die 
nog het meest weg heeft van 
– inderdaad – snert. “Door de 
erwten tot kleine deeltjes te 
knippen, raakt de vis sneller 
gewend aan deze aassoort. De 
kleinere stukjes erwt die de vis 
als eerste tegenkomt, zorgen 
voor een snelle gewenning en 
geven eerder het benodigde 
vertrouwen om ook die hele 
erwt op de haakpunt te pak-
ken.”

VRIESKIST
Niet lang nadat Peter zijn hen-
gel – voorzien van een cocktail 
van een worm en een erwt 
– voor het eerst heeft ingewor-
pen, is het al raak. Even later 
glijdt een fraaie rivierbrasem 
het net in. Een goed uur verder 
staat de teller al op veertien 
brasems. Inmiddels is Peter’s 
zitkist aan zijn plateau vastge-
vroren, zodat we besluiten snel 
de échte snert op te zoeken. 
“Ondanks dat er relatief kort is 
gevist, toch een mooie score”, 
besluit Peter de visdag. “Je ziet 
dat je op de rivier altijd wel een 
leuk partijtje brasem kunt van-
gen; weer of geen weer!” Dus 
als de vis in het vroege voor-
jaar op de meeste wateren nog 
niet los is, maar je al wel weer 
de viskriebels hebt; richt je blik 
dan eens op de rivieren in ons 
land. Met de tips van Peter kun 
je daar zeker slagen! 

KNALLEN MET ERWTEN
’s Winters houdt witvis van 
zacht aas, zoals erwten uit blik. 
Peter zweert bij deze aassoort 
en gaat niet van huis zonder. 
Zowel bij het feedervissen als bij 
het vissen met de vaste stok in 
havens doen erwten het prima 
–  niet in de laatste plaats omdat 
het weer eens wat anders is dan 
de gangbare aassoorten. Erwten 
zijn overigens ook heel goed te 
gebruiken in een cocktail met 
andere aassoorten. 

Een erwt op de haakpunt, bij-
voorbeeld in combinatie met 
wormen, is een knaller!

Een blik erwten kun je bij ie-
dere supermarkt kopen. Vangt 
een berg, kost een beetje.

Laat de erwten even uitlek-
ken in een zeef, zodat het 
voer niet te nat wordt.

Erwten laten zich prima op 
een hair vissen. Met dit sy-
steem haakt de vis zichzelf.

Feederen op de rivier is in maart dé 
manier om leuk witvis te vangen.



18

VOER MET VEEL AAS
Op stromend water mag het voer lekker veel aasdeeltjes bevatten. De 
stroming zal je korf namelijk vrij snel leegspoelen, waardoor je de vis moet 
bezig houden met de aasdeeltjes die wél blijven liggen. Bovendien zijn 
vissen op de rivier veel minder snel verzadigd dan die op stilstaand water 
omdat ze constant in beweging moeten blijven. Je hoeft daarom niet snel 
bang te zijn dat je te veel aas in je voerkorf hebt zitten.

ANDERE AASSOORTEN
Naast erwten zijn natuurlijk ook de gangbare aassoorten hartstikke 
prima om mee te vissen. Hieronder laat Peter nog wat van zijn 
favoriete aasjes aan je zien.

Good old blikmaïs kun je zowel op de hair als op de haak 
vissen en werkt altijd en overal. 

Het is allang geen geheim meer dat haakpellets en softy’s 
– verkrijgbaar in alle geuren, kleuren en smaken – ook voor 
de witvis uitstekend werken. 

Ook miniboilies worden tegenwoordig door de meeste wit-
vissers omarmd. Deze kun je mooi op een hair vissen.

Het aas hoeft soms niet eens echt te zijn. Deze kunststof 
imitatieballetjes (slijtvast!) die je op de haak of hair prikt, 
kunnen zeer goed werken.

Leg je leefnet iets schuin tegen de stroming in en verzwaar dit 
aan het uiteinde met een plastic tas met stenen. Kom je vast te 
zitten, dan trek je gewoon de plastic tas kapot en is er niks aan 
de hand. Stenen in je leefnet doen is anno 2010 not done!

Fijnmazige ankerkorven blijven beter liggen en 
zorgen ervoor dat je minder voer verliest.
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De rivier heeft naast mooie 
brasems ook windes en 
blankvoorns in petto.

SIMPELE MONTAGE
Het vissen met een gevlochten hoofdlijn – van bijvoorbeeld 10/00 
– heeft als grote voordeel dat de beetregistratie subliem is. Gebruik je 
gevlochten hoofdlijn, monteer dan wel een voorslag van ongeveer tien 
meter 30/00 nylon. Vis je met een nylon hoofdlijn, dan is een voorslag 
overbodig en kun je ‘door en door’ vissen. Neem in dat geval een hoofd-
lijn van minimaal 26/00 tot 28/00, omdat je bij het rivierfeederen vrij 
zware korven weg moet kunnen zetten.
Peter’s feedermontage voor stromend water is super simpel. Leg aan 
het eind van je hoofdlijn of voorslag met de 8-knoop een grote lus met 
daarin een speldwarteltje voor de voerkorf. Zorg ervoor dat je bij de 
8-knoop ongeveer 20 centimeter overtollige uitstekende lijn overhoudt. 
Dit stuk lijn fungeert als afhouder voor de onderlijn. Leg een klein lusje 
aan het eind van de afhouder en zet daar via de lus in lusmethode je 
onderlijn aan. Gebruik voor stromend water een 18/00 nylon of fluoro-
carbon onderlijn van rond de 80 centimeter lang.

Een touw vastgezet 
aan een paal(tje) 
of de trekhaak van 
je auto voorkomt 
uitglijders op een 
steile of gladde dijk.

MEER FEEDERTIPS VIND JE OP WWW.HETVISbLAD.NL/WITVISSEN


