
Vissen in nederland x RoofVissen

www.hetvisblad.nl 12/08 www.hetvisblad.nl 12/08 35Vis-chicks opgelet: wordt nu l id van vissendevrouwen.hyves.nl!

Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/roofvissen

eindeloze kilometers kanaal doorkruisen ons land. Vaak zijn het grote 
en brede vaarwateren, soms ook kleine, idyllisch gelegen en schijnbaar 
in vergetelheid geraakte vaartjes. Ze hebben echter één ding gemeen: 
een goed roofvisbestand. Carmen Klein laat zien hoe je daar zonder al 
te veel voorbereidingen snel snoekbaars en baars kunt vangen.

TeKsT CARMEN KLEIN foToGRAfie DIETMAR ISAIASCH

einig tijd en toch zin om even 
een paar uur naar de water-
kant te gaan? In dat geval ga ik 

meestal vissen in een kanaal vlakbij huis 
bij mij in Noord-Brabant. Het kan niet 
anders of er loopt ook zo’n rechte strook 
water bij jou in de buurt. Deze kanalen 
verbinden grote rivieren met elkaar en de 
aangrenzende industriehavens. Het wit-
visbestand is vaak goed en daar profiteert 
de roofvis weer van – en ik als sportvisser 
die graag met kunstaas achter de rovers 
aangaat. In dit artikel concentreer ik me 
op snoekbaars en baars aangezien je deze 
vissen goed met dezelfde technieken en 
kunstaas kunt vangen.

Veel VOOrdelen
Kanalen hebben ten opzichte van andere 
wateren een paar belangrijke voordelen. 
Er zijn er veel van, de hengeldruk is over 
het algemeen laag, je kan er goed langs 
wandelen – vinden mijn hondjes ook 
leuk – en de vis is over het algemeen vrij 
gemakkelijk te lokaliseren.
Om met dat laatste te beginnen: het is 
niet nodig om het kilometers monotone 
kanaal uit te kammen want roofvis heeft 
een voorkeur voor obstakels en onder-
brekingen. Richt je aandacht allereerst 
op zichtbare bouwwerken als bruggen, 
peilers, dukdalven en gemalen. Dit zijn 
doorgaans de (veel) betere stekken ver-
geleken met het overige kanaalwater. De 
reden is dat deze obstakels onder water 
voor een onderbreking van het vlakke 
bodempatroon zorgen. De stroming zorgt 
voor kuilen, harde plateaus, randen en 
zandbanken waar zich voedsel in, op 
en rondom verzamelt. Dit trekt (kleine) 
witvis en dus ook roofvis aan.
Maar let op: al te veel obstakels kunnen 
ook funest zijn voor het vissen. Rond 
brugpeilers en loswallen ligt de bodem 
vaak bezaaid met stalen vlechtmatten en 
andere zaken waarin je onnodig vaak vast 
komt te zitten. Of je hotspot een kunst-
aaskerkhof is, kun je gemakkelijk ach-
terhalen door een paar keer in te werpen 
met een oude schroef of iets vergelijk-
baars aan de lijn. Als je nu niet vast raakt, 
is het ook veilig om hier je shads over de 
bodem te laten huppelen.

inTeressanTe GaTen
Het is echter nog interessanter om 
stroomafwaarts (als er tenminste stro-
ming staat) van obstakels te vissen. Vooral 

stroomafwaarts van brugpeilers vind je 
interessante gaten waar baars en snoek-
baars zich thuis voelen. Om deze gaten 
exact te lokaliseren, kun je het beste even 
de brug op lopen voor nader onderzoek. 
Het gat achter de peiler dat we zoeken 
verraadt zich door de rustige zone in het 
wateroppervlak. Dit gat bevis je overigens 
nooit vanaf de brug omdat het op die plek 
ondoenlijk is de vis met goed fatsoen naar 
boven te krijgen.
Andere stekken waar je gaten in de ka-
naalbodem vindt zijn de uitlopen van slui-
zen, ingangen van havens en langs aanleg-
plaatsen van binnenvaartschepen. Op die 
laatste plekken blaast het schroefwater 
bij het afremmen en wegvaren telkens 
een beetje van de bodem weg waardoor 
er een gat ontstaat. Let vooral op in welke 
richting diepgeladen schepen aanleggen 
en bevis het stuk achter de achtersteven.
Werp je shad (zie kader) hier in en laat 
deze tot op de bodem zaken. Tik het 
kunstaas daarna enkele tientallen centime-
ters omhoog en laat het weer terugzakken 
naar de bodem. Probeer hierbij wel om 
constant contact te houden met het kunst-
aas en sla op ieder tikje aan. Zodra een vis 
het aas in zijn bek heeft voel je dit direct. 
Let er overigens wel altijd goed op of het is 

toegestaan om op deze stekken te vissen. 
Er kunnen plaatselijke bepalingen gelden 
die het vissen verbieden of beperken. 

KanTiCalen
Bovenstaande stekken zijn zoals gezegd 
een veilige uitvalsbasis, maar er is één 
type stek dat nog betrouwbaarder en bo-

HaMersTaarT OF slanKe WOrM?
Over het beste type kunstaas kan ik kort zijn: zacht plastic (kortweg: shad) op een loodkop (ook wel jig 
head genoemd) is zonder twijfel het beste om de bodem mee uit te kammen. Veruit het bekendste is de 
shad met een hamerstaart. Dit type kan heel goed werken, maar heeft ook een nadeel: de staart beweegt 
alleen als je er zelf beweging in brengt door de hengeltop in opwaartse richting te bewegen of de lijn bin-
nen te draaien. Zodra een shad met een hamerstaart stil hangt is het een levenloos stuk plastic. Daarom 
kies ik tegenwoordig voornamelijk voor zogenaamde ‘slugs’ en ook steeds vaker voor dropshot aas. Dit zijn 
allebei langwerpige, wormvormige en flexibele plasticjes die door de dunne diameter nauwelijks stil zijn 
te houden. Deze schuif ik op een ronde loodkop van 5 tot 9 gram, waarbij ik de vaak gebruikte extra staart-
dreg achterwege laat. Deze slanke wormen laten zich zo makkelijk opzuigen dat een extra dreg compleet 
overbodig is. Bovendien zou je hier alleen maar onnodig mee vast komen te zitten. Mocht er meer stroming 
staan en je de loodkop niet meer goed op de bodem kunnen houden, dan kies je natuurlijk voor een zwaar-
dere kop van bijvoorbeeld 14 of zelfs 17 gram. Gebruik bij voorkeur loodkoppen waarop een haak met niet 
al te lange haaksteel zit: Hoe korter de haaksteel, des te beter de actie van het kunstaas.

vendien ook altijd aanwezig is: de kanaal-
oever. Deze bestaat doorgaans uit een sta-
len damwand die een verticale scheiding 
vormt tussen de kilometers lange oever 
en het kanaal. Het belangrijkste pluspunt 
van deze stek is dat het er direct diep is 
aangezien de schepen ook vlak langs de 
oever moeten kunnen varen. Daarbij is de 
kanaalbodem er over het algemeen hard 
omdat de bodem waarin de damwand 
staat meestal verstevigd is. Tenslotte ben 
je verzekerd van een gigantisch potentieel 
visgebied aangezien een kanaal vaak de 
nodige kilometers lang is.
De kanaaloever schreeuwt erom met 
shads op de verticaalmethode te worden 
bevist. Deze techniek wordt ook wel ‘kan-
ticalen’ genoemd. Zo heb je dus helemaal 
geen boot nodig om al verticalend snoek-
baars te vangen!

TOTaal Kanaal
MeT CarMen Klein

34

W

www.hetvisblad.nl 12/08

Carmen vist voornamelijk met slanke shads 
die ook een mooie actie vertonen als ze 
nauwelijks bewegen.

Dukdalven en bruggen staan bijna garant voor zowel snoekbaars als baars.

Carmen kiest voor een wat langere hengel als ze wat verder uit de oever wil vissen. Voor het zoge-
naamde kanticalen volstaat een kortere stok van circa 2 meter.

ZO WerKT HeT KanTiCalen: 
1) Je hangt een shad (zie foto) aan je speldwartel 

en laat deze langs de damwand naar de 
bodem zakken.

2) Zodra de shad op de bodem valt, sluit je de 
beugel.

3) Tik het shadje zo’n 20 cm omhoog en laat het 
één of twee seconden hangen.

4) Laat het nu zeer traag naar de bodem zakken 
en blijf contact houden.

5) Zodra de shad op de bodem valt, tik je deze 
weer omhoog en herhaal je stap 1 t/m 5.

Opmerkelijk is dat de snoekbaars altijd 
toeslaat als de shad richting de bodem 
zweeft. Dan moet je dus extra alert zijn.
Maakt het ook nog uit vanaf welke oever 
je vist, hoor ik je al denken. Jazeker, want 
niet elke oever is gelijk. Snoekbaars is 
een schaduwminnende vis, dus zoek je 
bij voorkeur de oever op waar je de zon in 
je rug hebt. Het is ook goed om te weten 
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dat snoekbaars actiever wordt naarmate er 
een sterkere stroming staat. Dit betekent 
dat de glasogen meer en feller aanval-
len als er wordt geschut en schepen voor 
extra stroming zorgen.

TOP VOOr de WinTer
Het vissen op kanalen is bij uitstek een 
goede vistechniek voor in de wintermaan-
den. Met name het kanticalen kan zeer 
effectief zijn omdat je het kunstaasje zeer 
verleidelijk en traag kunt laten bewegen. 
Zeker snoekbaars kan bij lage tempera-
turen erg passief zijn en te snel gevist 
kunstaas volledig negeren. Weet je het 
zachte plastic echter stil genoeg aan te 
bieden – laat het gerust drie of vier secon-
den stil hangen boven de bodem – dan 
kan dit een enorm verschil uitmaken. 
Veel succes allemaal! n

de PerFeCTe OUTFiT
Veel heb je voor deze visserij niet 
nodig. Mijn perfecte outfit voor het 
kanaalvissen ziet er als volgt uit:

K  Spinhengel van 2,70 of beter nog 3,00 meter 
om (ver) uit de oever te kunnen vissen.

K  Spinhengel van 2,10 meter voor het kanticalen.
K  Kleine of medium spinmolen (model 2000) 

opgespoeld met 20/00 tot 22/00 nylon of 6 tot 
8 ponds gevlochten lijn.

K  Speldwartels om de shad direct mee aan de 
hoofdlijn te bevestigen.

K  Bij een hoge oever – en dat is langs kanalen 
vaak wel het geval – heb je tenslotte een 
uitklapbaar schepnet nodig.

K  Een stalen onderlijn is niet nodig, tenzij je 
weet dat er veel snoek rond zwemt (in de 
meeste kanalen is dit niet echt het geval).
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Carmens basisuitrusting weegt amper 
3 kilo.

Zacht plastic kunstaas is onverslaanbaar om snoekbaarzen mee van de bodem te plukken.


