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Op jacht 
naar 
grote 
blankvoorn

Werkelijk grote voorns laten zich 
niet eenvoudig vangen. Jens Bursell 
ging echter de uitdaging aan en vorig 
jaar wist hij een paar van de grootste 
blankvoorns te landen die ooit in 
zijn thuisland Denemarken werden 
gevangen.
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EEr zijn nauwelijks vissers die geen erva-
ringen met blankvoorn hebben opge-
daan. En ook het vissen op blankvoorn 
kan nou niet bepaald echt bijzonder 
worden genoemd. Anders wordt het 
echter bij de jacht op werkelijk kapita-
le blankvoorns, de bekende ‘specimen’ 
die in onze specimenrubriek goed zijn 
voor zo’n fraaie badge. Er zullen in 
Nederland en België  slechts weinig 
vissers zijn die het is gelukt om voorns 
van boven de magische kilogrens te 
vangen. Het loont evenwel de moeite 
om gericht op grote blankvoorn te 
vissen, want alleen al de aanblik van 
de rode rugvin en het zilveren schub-
benkleed is enkele slaaploze nachten 
waard.
De misschien wel banale stelregel dat 
het alleen daar lukt om grote vissen te 
vangen, waar ze voorkomen, geldt ook 
zeker voor de visserij op grote blank-
voorn. Hoewel deze door witvisvissers 
meest gevangen vissoort in bijna elk 
water voorkomt, zijn er maar enkele 
wateren waar blankvoorns groter wor-
den dan het doorsnee formaat van 
maximaal 30-35 cm. Daarvoor moeten 
dan aan verschillende eisen zijn vol-
daan.

Belangrijke factoren
Laat ik de belangrijkste voorwaarden 
eens op een rijtje zetten:

De oppervlakte van het water
Vijvers, poelen en andere kleine 
viswateren produceren slechts zeer 
zelden een goed bestand aan grote 
blankvoorn. Het typische jachtter-
rein voor de jager op groot wild is een 
grote plas met helder water. Het Ha-
ringvliet is bijvoorbeeld zo’n water.

De visdichtheid
Vissen bereiken alleen dán een meer 
dan gemiddeld formaat wanneer het 
voedselaanbod toereikend is. Hoe 
minder vis om het aanwezige voedsel 
hoeft te strijden, des te meer blijft er 
over voor de individuele exemplaren. 
In een perfect grote-blankvoorn-water 

is dan ook altijd een goed bestand aan 
snoek, baars en/of snoekbaars te vin-
den, die zich omwille van de grote 
om de kleintjes ‘bekommeren’. Hoe-
wel in een dergelijk water per hectare 
maar weinig vissen zijn te vinden, zijn 
de kansen op een kapitaal exemplaar 
tamelijk groot. Het probleem is nu wel 
om deze grote vissen ook te vinden.

De chemie
Het is verbazingwekkend dat het vaak 
juist de wateren met enigszins zuur 
water zijn, waar grote blankvoorns 
voorkomen. En ook dat zorgt voor een 
minder grote concurrentie tussen de 
vissen onderling. Door een lage pH-
waarde (en dus een hoge zuurgraad) 
sterft het gevoelige kuit veelal voor-
tijdig af. Deze ‘natuurlijke geboor-
tebeperking’ decimeert het aantal 
blankvoorns in het water. Overigens 
zijn zure wateren niet altijd zonder 
meer ook goede blankvoornwateren. 
Wordt het water namelijk plotseling 
nóg zuurder, dan kunnen ook oudere 
jaarklassen sterven, waardoor alleen 
kleine vis overblijft.
‘s Nachts

Zoals ook bij andere witvissoorten 
vind je de grotere exemplaren onder 
de blankvoorns overdag in het die-
pere water, zo ongeveer tussen de vijf 
en tien meter diep. Pas wanneer de 
schemering invalt, trekken die grotere 
vissen naar het ondiepere water. Des-
ondanks is gebleken dat het weinig zin 
heeft om ondieper dan 1,5 tot twee 
meter te vissen. Een diepte tussen twee 
en vier meter is in de regel ideaal.
Bij het vissen op nagenoeg alle plassen 
waarin ik blankvoorns van meer dan 
één kilo heb gevangen, kon een duide-
lijk patroon worden vastgesteld. Bijna 
alle aanbeten kreeg ik namelijk pas na 
het invallen van de duisternis!
De meeste wateren met kapitale 
blankvoorns worden overigens zelden 
ontdekt, aangezien veruit de meeste 
(wit)vissers overdag bezig zijn en tevre-
den zijn met exemplaren van 200 tot 
300 gram. Slechts zeer weinig vissers 
blijven tot in de nacht aan het water, 
terwijl het wel eens zo zou kunnen zijn 
dat in hetzelfde water de blankvoorns 
van 800 tot 1.000 gram gewoon liggen 
te wachten, totdat iemand hen in het 
donker een aasje voor hun grote bek 

De weg naar grote blankvoorns kan lang zijn. De vismaat van Jens Bursell op weg naar de stek.
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zet.
In de zomer en herfst waren het de 
eerste uren na zonsondergang en van 
zonsopgang tot een paar uur erna dat 
ik het het drukst had. Met het kouder 
worden van het water in de herfst, ver-
plaatsen de bijttijden zich steeds meer 
naar overdag.

Lichtdobber
Ik vis ook op grote blankvoorn met 
mijn vertrouwde matchhengel. Loopt 
de oever steil af en beschik je over een 
boot, dan kun je met die match een 
uiterst interessante vismethode toe-
passen: het vissen met een lichtdobber. 
Op korte afstand kun je dan namelijk 
uiterst licht vissen en zeer precies voe-
ren en wel bijna recht onder de hen-
geltop.
De montage voor een gerichte visserij 
op grote blankvoorns lijkt veel op de 
lijnopzet die normaal voor de blank-
voornvisserij wordt gebruikt. Voor 
het vissen met een lichtdobber is het 
echter aan te bevelen om iets dikkere 
lijnen en iets grotere haken te gebrui-
ken. De reden daarvoor is niet dat 
een blankvoorn van 1.200 gram uw 

materiaal teveel teistert -ook die kun 
je namelijk zonder al te veel proble-
men landen aan een 10/00 lijn en een 
haakje 16- maar de ervaring heeft wél 
geleerd dat in het donker de lijn en 
haak eerder beschadigd raken, zonder 
dat je dat tijdig in de gaten hebt. Daar-
om is het goed enige reserve te hebben. 
Je kunt aan of op een maagdelijk water 
zonder meer voor 16/00 tot 18/00 kie-
zen. Want als de vissen eenmaal op de 
voerplek zijn neergestreken, dan laten 
ze zich door 02/00 meer of minder 
niet afschrikken. Alleen wanneer de 
blankvoorns op drukbeviste wateren 
tamelijk schuw zijn, doe je er verstan-
dig aan voor een iets lichtere lijn te 
kiezen.
Aangezien grote blankvoorns niet 
bang zijn voor groot aas, is het in 
principe ook niet nodig om van die 
heel minuscule haakjes te gebruiken. 
Mijn lievelingshaak is de dundradige 
Drennan Wide Gap Specialist in de 
maat 10. Daarmee kan ik mijn aas zeer 
natuurlijk presenteren en bovendien 
blijft bij gebruik van twee maïskorrels 
of een paar mestpiertjes de haakpunt 
ook nog vrij.

Spannend
In het halve uur waarin zich de duis-
ternis langzaam over het water legt, 
kunt je vaak blankvoorns zien die in 
de oppervlakte op insecten azen en 
zich daarbij luid spetterend melden. 
Spannend wordt het als er dan snel 
wordt gereageerd en de loodhagels 
direct onder de dobber worden gescho-
ven, waardoor het aas in een vrije val 
door de waterkolom zinkt. Lukt het je 
dan ook nog om direct naar de vissen 
te kunnen werpen, dan kun je zo veel 
mooie exemplaren vangen. Helaas 
duurt deze spannende visserij nooit 
lang.
Meestal kun je echter niet op zicht 
vissen en speelt alles zich wat dieper 
onder water af, waarbij mijn voorkeur 
ernaar uitgaat om zowel het aas als 
de laatste 15 tot 20 centimeter van de 
onderlijn op de bodem te laten zakken 
en dit geheel mee te slepen tijdens een 
langzame drift. Bij wind en stroming 
helpt een ‘sleeploodje’ dat tussen de 
haak en het eerste loodje wordt gekne-

Materiaal
• Hengel: Lichte matchengel van on-

geveer 3,90 meter. Bij het vissen 
vanaf de oever stevigere matchhen-
gel voor het maken van verre wor-
pen en eventueel een karperstok 
voor het lanceren van de marker;

• Molen: Middelmaat molen met goe-
de opspoeling.

• Hoofdlijn: 20/00 gewoon nylon.
• Onderlijn: 16/00 tot 18/00.
• Haken: Dundradige haken in de 

maat 10 tot 12.
• Aas: Bij de diverse aassoorten zijn er 

duidelijk twee uitschieters: maïs en 
mestpiertjes. Daarmee vang je ab-
soluut de meeste grote blankvoorns. 
Drie tot vijf maden kunnen de klus 
soms ook klaren.

• Voer: Een goed voer bestaat uit in 
kokend water geweekt hennepmeel, 
venkel, anijs, duivenmest, kokos-
meel, polenta en gekookte maïsgra-
nulaat.

Goed geankerd
Bij het vissen vanuit een boot is het 
van belang twee ankers aan boord te 
hebben. Een optimale controle over 
de dobber en een minimaal in de war 
gooien van de lijn bereikt u door met 
de wind mee te vissen. Bent u met 
twee man in de boot, dan moet u de 
boot dwars op de wind ankeren. Bij 
een harde wind hebt u dan wel zware 
ankers nodig, omdat de wind tegen 
de hele zijkant drukt.
Hoe goed u echter ook uw boot hebt 
geankerd, hij zal altijd schommelen, 
ook is dat maar minimaal. Er wordt 
nu enige ervaring van u verlangd om 
voortdurend contact met uw dobber 
te houden. U moet er namelijk voor 
zorgen dat u de lijn zo strak houdt dat 
u valse aanbeten verhindert, evenwel 
zonder een te grote bocht in uw lijn 
die voor gemiste aanslagen kan zor-
gen.

Blankvoorns van meer dan één kilo zijn een zeldzaamheid in de meeste wateren.
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pen en de drift behoorlijk afremt.
Bij het vissen op een talud is het aan 
te bevelen om een behoorlijk deel van 
de onderlijn over de bodem te laten 
slepen, zodat je er zeker van kunt zijn 
dat het aas zich altijd op de bodem 
bevindt. Op het moment dat het aas 
zich van de bodem verheft, stijgt 
namelijk ook meteen de kans dat je 
kleinere blankvoorns gaat vangen.

Een insert waggler in de maten 3 tot 
6 AAA zorgt bij een visserij op korte 
afstand voor een uiterst fijne beetre-
gistratie. Voor verdere worpen kies je 
voor een zwaardere waggler.
Een groot probleem bij het vissen 
met dobbers in het donker is dat de 
nauwkeurigheid bij het werpen in 
het geding komt. Maar al te snel vis 
je vele meters van de voerplek van-

daan en verbaas je je vervolgens over 
het geringe aantal aanbeten... Daarom 
gebruik ik een zelfgemaakte marker, 
bestaande uit een colafles met daarin 
een breekstaaf, die mijn voerplek dui-
delijk markeert. Deze met behulp van 
een wat zwaardere hengel op of bij de 
voerplaats gedeponeerde marker helpt 
ook een klein ander probleem bij de 
nachtvisserij te voorkomen. Na enige 
tijd van dom staren naar een lichtvlek 
begint bij toenemende slaperigheid de 
dobber zich steeds meer te bewegen, 
nu eens naar links en dan weer naar 
rechts. Dan is het alleen maar goed dat 
een zich op één plek bevindende, ver-
lichte colafles je eraan herinnert dat er 
geen reden is voor foute handelingen. 
Het is alleen maar inbeelding!

Jens Bursell

Materiaal
• Hengel: Lichte matchengel van on-

geveer 3,90 meter. Bij het vissen 
vanaf de oever stevigere matchhen-
gel voor het maken van verre wor-
pen en eventueel een karperstok 
voor het lanceren van de marker;

• Molen: Middelmaat molen met goe-
de opspoeling.

• Hoofdlijn: 20/00 gewoon nylon.
• Onderlijn: 16/00 tot 18/00.
• Haken: Dundradige haken in de 

maat 10 tot 12.
• Aas: Bij de diverse aassoorten zijn er 

duidelijk twee uitschieters: maïs en 
mestpiertjes. Daarmee vang je ab-
soluut de meeste grote blankvoorns. 
Drie tot vijf maden kunnen de klus 
soms ook klaren.

• Voer: Een goed voer bestaat uit in 
kokend water geweekt hennepmeel, 
venkel, anijs, duivenmest, kokos-
meel, polenta en gekookte maïsgra-
nulaat.

Goed geankerd
Bij het vissen vanuit een boot is het 
van belang twee ankers aan boord te 
hebben. Een optimale controle over 
de dobber en een minimaal in de war 
gooien van de lijn bereikt u door met 
de wind mee te vissen. Bent u met 
twee man in de boot, dan moet u de 
boot dwars op de wind ankeren. Bij 
een harde wind hebt u dan wel zware 
ankers nodig, omdat de wind tegen 
de hele zijkant drukt.
Hoe goed u echter ook uw boot hebt 
geankerd, hij zal altijd schommelen, 
ook is dat maar minimaal. Er wordt 
nu enige ervaring van u verlangd om 
voortdurend contact met uw dobber 
te houden. U moet er namelijk voor 
zorgen dat u de lijn zo strak houdt dat 
u valse aanbeten verhindert, evenwel 
zonder een te grote bocht in uw lijn 
die voor gemiste aanslagen kan zor-
gen.

Weer geen slaap! Jens Bursell na een turbulente nacht met een van vier blankvoorns van meer 

dan één kilo het stuk.

De dag nadert zijn einde, de blankvoorns komen. Vooral de grote exemplaren gaan pas in de 

schemering op zoek naar voedsel.
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