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Jens Bursell
In de volgende nummers van Witvis Totaal mag u rekenen op een serie artikelen van de 
befaamde Deense auteur en fotograaf Jens Bursell.
Jens, van huis uit bioloog, startte in de late jaren zeventig met de witvisvisserij en met 
specimen hunting. Sindsdien heeft hij op vrijwel alle vissoorten in Europa gevist. 
Daarnaast richt hij zich tegenwoordig ook graag op de match- en feedervisserij op grote 
zeelt, brasem, blankvoorn, ruisvoorn, winde en kroeskarper.
Jens Bursell werkt als redacteur voor het Deens-Noorse outdoormagazine Adventure 
World en heeft zo’n 200 artikelen gepubliceerd in 10 verschillende talen. Daarnaast 
tekende hij inmiddels ook nog eens voor maar liefst acht, ook internationaal zeer goed 
ontvangen boeken:  Moderne Medefiskeri (1989, Deens) Specimen Mede (1999, Deens), 
Specimen Hunting (1999, Duits), Medefiskeri (1999, Deens), Backpacker (2000 i.s.m.  
C. Quist, Deens), Lov kapitalnich Ryb (2001, Tsjechies) en Friluftsliv - under åben him-
mel året rundt (2002, Deens) plus het nog te verschijnen boek Friedfischangeln (2003, 
Duits).
Wij zijn er trots op dat deze autoriteit op het gebied van de witvisserij ons heeft laten 
weten graag te willen schrijven voor Witvis Totaal. Want hoewel wij vooral aandacht 
zullen blijven besteden aan die zo attractieve visserijmogelijkheden in ons eigen Lage 
Landje, kan het beslist geen kwaad ook eens letterlijk over de grenzen te kijken.
In zijn eerste bijdrage geeft Jens een korte beschrijving van de witvismogelijkheden in 
Denemarken. In de artikelen die volgen, zal hij zich concentreren op de visserij op grote 
winde, brasem, zeelt en blankvoorn.
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I

Denemarken: 
paradijs voor 

witvissers

In de Deense wateren zwemmen, net 
als in Nederland, veel verschillende 
soorten witvis, zoals karper, brasem, 
zeelt, blankvoorn, ruisvoor, winde, 
en kroeskarper. In tegenstelling tot 
Nederland stromen er in Denemar-
ken echter geen grote rivieren, maar 
in plaats daarvan wel een groot aantal 
kleine riviertjes, waarin je overigens 
nu wel weer net als in grote delen van 
Nederland, geen kopvoorn en barbeel 
zult aantreffen.

Karpervisserij
Nadat het vissen op karper in 
Denemarken enorm in populariteit 
was toegenomen in de jaren tachtig, 
zijn op veel Deense wateren karpers 
uitgezet. Het gemiddelde gewicht 
ligt echter aanzienlijk lager dan het 
gewicht van de karpers in Nederland en 
vooral Frankrijk en de Zuid-Europese 
landen. Niet alleen is het klimaat in 
Denemarken gemiddeld  kouder dan 
in Nederland, maar de karper leeft in 

Hoewel Denemarken net als Nederland en België een klein land is, vind je 
er een groot aantal prachtige meren en rivieren, met daarin grote aantallen 

verschillende witvissoorten. In verreweg de meeste wateren zwemt zeer 
veel vis en van die wateren kan bovendien nog een groot aantal werkelijk 

‘maagdelijk’ worden genoemd. En juist in dergelijke wateren kunnen vissen 
van specimenformaat worden gevangen. Jens Bursell beschrijft de Deense 

witvissoorten en de wateren waarin ze voorkomen.
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Denemarken ongeveer op de noorde-
lijke grens van zijn verspreidingsge-
bied. Er zijn in Denemarken dan ook 
maar heel weinig wateren waarin de 
karper zich op natuurlijke wijze voort-
plant. Om een lang verhaal kort te 
maken: je zult in de meeste wateren 
hard moeten werken om een vis van 
tien kilo of meer te vangen. Bent u 
dus van plan om veel en grote karpers 

en daarvoor is een goede verklaring 
te geven: brasem kan in grote hoe-
veelheden in de meeste middelgrote 
meren en rivieren in het land wor-
den aangetroffen. Op de meeste van 
deze wateren kan een ervaren witvis-
visser gemakkelijk tien tot dertig kilo 
gezonde en uit de kluiten gewassen 
brasems in vier tot vijf uur vangen. 
Het gemiddelde gewicht op de meeste 
wateren bedraagt één halve tot ander-
halve kilo, maar op sommige wateren, 
zoals Mossø, Fussing Sø en Hald Sø in 
Jutland bereikt de vis een gewicht van 
vier tot vijf kilo. Ook zijn dergelijke 
wateren voor grote brasem te vinden 
op Funen, maar daarvan zijn de mees-
te in privé  handen. Op Esrom Sø op 
Sjælland ten noorden van de stad Hil-
lerød kun je eveneens zeer zware bra-
sem aantreffen. Wateren met vissen 
van meer dan vijfeneenhalve kilo zijn 
zeldzaam, maar sommige wateren her-
bergen nog grotere vissen, exemplaren 
met fabelachtige gewichten van acht 
tot tien kilo! Bedenkt u echter wel dat 
zelfs nog geen enkele Deen een vis van 
dit formaat heeft gevangen. Het huidi-
ge Deense record staat op 7,4 kilo, een 
vis die werd gevangen op een water in 
Sjælland.
De kleinere en ondiepere wateren met 
een oppervlakte van 5 tot 10 ha zijn 
normaal gesproken niet de beste plek-
ken voor grote hoeveelheden grote 
brasem. Dit soort wateren zijn meestal 
beter geschikt voor de visserij op zeelt 
en ruisvoorn.

Zeelt en ruisvoorn
Ook de prachtige zeelt is geen zeld-
zaamheid in Denemarken. Deze vis 
vindt u voornamelijk in kleinere wate-
ren van één tot 10 ha met een varia-
bele diepte. Typische zeeltwateren zijn 
de kleinere meertjes in de uitgestrekte 
bossen en de grind- en zandafgravin-
gen. Het gemiddelde gewicht van de 
zeelt in zulke wateren is in het alge-
meen één tot twee kilo en vaak zit er 
ook heel erg veel zeelt. Wilt u zicht op 
de grotere zeelt gaan richten, dan zult 
u daar harder voor moeten werken, 

Er worden in Denemarken volop karpers uitgezet, maar deze vissen bereiken niet de afmetingen 

zoals die bekend zijn van de zuid-Europese landen. Foto’s: Jens Bursell

te vangen, dan kunt u dan ook beter 
thuisblijven of naar andere karperwa-
teren in Europa reizen.
Het Deense record is een spiegelkarper 
van 20,5 kilo die werd gevangen in 
een water in Jutland. Een lijst met de 
beste Deense karperwateren is te vin-
den op: www.carphunters.site.dk 
Brasem
De brasemvisserij in Denemarken 
is inmiddels in heel Europa bekend 
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want vissen van meer dan drie kilo zijn 
zeldzaam op de meeste wateren. Waar 
u op moet letten bij uw zoektocht naar 
wateren met grote zeelt zijn bosmeer-
tjes met daarin veel waterlelies en een 
grote hoeveelheid snoek. Die snoek 
vreet de kleinere vis weg, die de zeelt 
voedselconcurrentie aandoet. En min-
der mondjes aan tafel betekent... juist!
Goede zeeltwateren zijn ook de grind- 
en zandafgravingen met relatief helder 
en dieper water  en voldoende water-
planten in de vorm van waterlelies en 
fonteinkruid. De beste wateren heb-
ben normaal gesproken een gemiddel-
de diepte van drie tot vier meter.
Ruisvoorn komt ook veel voor in 
Denemarken. In sommige wateren 
vind je grote aantallen middelgrote tot 
grote exemplaren, maar voor de écht 
grote exemplaren dien je min of meer 
dezelfde wateren te bezoeken zoals 
hierboven zijn beschreven voor de 
zeelt. Het gemiddelde gewicht van de 
ruisvoorn bedraagt 200 tot 400 gram, 
maar op sommige wateren kunt je 
beslist ook vissen van meer dan ander-
halve kilo vangen.
Het huidige Deense record staat op 
1,875 kilo. Deze vis werd gevangen in 

Denemarken is bij uitstek hét land voor veel en grote brasem.

Vooral in kleine, afgesloten en plantenrijke watertjes zwemmen enorme zeelten.
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een grindgat.
De typische wateren voor grote zeelt 
en ruisvoorn zijn in het algemeen de 
kleinere wateren, maar dat zijn helaas 
ook vaak privé wateren. Het beste kunt 
u voor deze wateren gewoon op zoek 
gaan en dan aan de eigenaar toestem-
ming vragen om er te mogen vissen.
In tegenstelling tot de zeelt vindt u 
de Deense ruisvoorn ook in grote aan-
tallen in de rivieren en dan vooral in 
oude armen en aftakkingen met veel 
waterplanten. Een goede rivier is bij-
voorbeeld de Gundenå in de buurt 
van  de stad Randers.

Blankvoorn en winde
Er zijn in Denemarken nauwelijks 
wateren waarin je geen grote aantal-
len blankvoorn met een gemiddeld 
gewicht van 100 tot 400 gram aan zult 
treffen. Voor het vissen op blankvoorn 
in de Deense wateren heb je dan ook 
absoluut geen gids nodig. Je zoekt 
gewoon een blauw stuk op de kaart 
van Denemarken op en je hebt een 
goede plek gevonden. Grote blank-
voorn van meer dan een kilo zwaar 
zijn relatief zeldzaam, maar op som-
mige wateren kun je ze beslist vangen. 
Een goed voorbeeld daarvan is Sunds 
Sø in Jutland. Wateren met grote aan-
tallen blankvoorn zijn meestal de gro-
tere meren met daarin ook een grote 
populatie snoek, die ervoor zorgt dat 
de kleinere vis wordt opgeruimd en 

dat er voor de grotere vissen dus meer 
voedsel overblijft, zodat ze ‘eindeloos’ 
groter kunnen groeien.
Grote blankvoorn vind je ook in de 
rivieren, met name bij de mondin-
gen in de Oostzee en in andere brakke 
wateren. In maart en april zwemt de 
blankvoorn naar het zoete water terug 
om er te paaien.
Hetzelfde geldt voor de winde die in 
Denemarken hoofdzakelijk in brak 
water en in de fjorden wordt aan-

getroffen. Veel windes beginnen te 
migreren naar de rivieren in novem-
ber en december om daar te overwin-
teren, maar het grootste gedeelte van 
de vissen vertrekt pas in maart naar 
de rivieren om daar voor de volgende 
generatie te zorgen. Goede rivieren 
zijn Tryggevælde en Køge op Sjælland. 
Het gemiddelde gewicht bedraagt één 
tot anderhalve kilo. Vissen van meer 
dan twee kilo zijn tamelijk zeldzaam.
Het record in Denemarken staat op 
2,93 kilo, een vis van de Tryggevælde.
In volgende afleveringen van Witvis 
Totaal komen diverse goede viswa-
teren en de beste technieken om de 
Deense witvissen de baas te worden 
uitgebreid aan bod.

Jens Bursell

Vergunningen
Wie op de meren of rivieren vist,  moet in Denemarken in het algemeen de 
staatsvergunning in het bezit hebben, vergelijkbaar met de Nederlandse Sport-
visakte. Deze vergunning is op elk Deens postkantoor te koop. De prijzen bedra-
gen voor een jaarvergunning 100 kronen, voor een weekvergunning 75 kronen 
en voor een dagvergunning 25 kronen. Personen jonger dan 18 en ouder dan 
67 hebben geen staatsvergunning nodig.
Voor meer informatie surft u naar: www.sportfiskeren.dk/info/fisketegn 
Let op: deze site is in het Deens!
Bovendien dien je veelal ook een lokale vergunning aan te schaffen, ofwel van 
de eigenaar van het water of van de plaatselijke hengelsportvereniging. Behoor-
lijk veel wateren in de Deense bossen zijn echter zonder een dergelijke privaat-
rechtelijke vergunning te bevissen. Deze wateren kunt u vinden via www.sns.
dk (friluftskortet). Klikt u op deze site om de gewenste kaarten en wateren te 
vinden.

Grote blankvoorn vind je vooral in de rivieren.
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