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e naam Kaylee 
Goedhardt is inmid-
dels een bekende in 

het circuit rond de Nationale 
Topcompetitie (TC). Naast 
de acht TC-weekenden en de 
vele trainingssessies daarvoor, 
vist ze ook elke woensdag een 
wedstrijdje van de Hengel-
sportvereniging Zaanstreek. 
Want wie in vorm wil blijven 
en steeds behendiger wil wor-
den in het (wedstrijd)vissen, 
doet er goed aan om simpel-
weg veel te vissen.
Omdat het eind augustus en 
begin september tijdens het 
WK aan de rivier de Arno 
nabij het Italiaanse Florence 
vooral draait om karpers 
vangen, spreken we voor 
deze reportage met Kaylee af 
bij een van de karpervijvers 
van ‘t Mun in Appeltern. Een 
prima locatie om het vissen op 

en drillen van karpers – aan 
de vaste stok welteverstaan 
– onder de knie te krijgen. 
Overigens is Kaylee naast de 
trainingsessies aan dit soort 
vijvers voor de broodnodige 
krachttraining inmiddels ook 
flink in de sportschool bezig!

KANTGRAZERS.NL
Allereerst pakt Kaylee haar 
13 meter lange Exage uit het 
foedraal. Met het oog op de 
zwabberende wind begint 
ze echter niet meteen op 
volle lengte. Eén topset wordt 
voorzien van een 0,8 grams 
dobber, terwijl op een tweede 
topset een ultralicht pennetje 
van 0,4 gram komt. Beide 
dobbers hebben een enigszins 
verdikt drijflichaam zodat je 
minder last hebt van de wind. 
De eerste topset is om recht 
vooruit in het diepste deel van 
de vijver te vissen; de tweede 
voor dichtbij de oever links en 
rechts van haar. De ‘spiegel-
tjes’ van ’t Mun zoeken hun 
voedsel af en toe namelijk bij-
na op het droge. Vandaar dat 
straks ook op nauwelijks 30 
centimeter van de oever wordt 
gevist. Beide tuigjes hebben 
een lijndikte van 18/00 met 
een onderlijn van 16/00 nylon 
en zijn voorzien van sterke 
klauwhaakjes. Op de lijn zitten 
uitsluitend kleine loodhagels 
die op circa 30 centimeter van 
de haak worden gegroepeerd. 
Daaronder volgen nog twee 
kleinere loodhageltjes. Deze 
‘valloodjes’ worden tegen 
de lus met de 20 centimeter 
lange onderlijn – die via een 
lus-in-lus verbinding aan de 
hoofdlijn zit – geschoven. Bij 
het peilen wordt de pen zo 
afgesteld dat de valloodjes nét 
de bodem raken.

CUPPEN VOOR
DE WERELDCUP
Voor het voeren gebruikt Kay-
lee een voercup, in plaats van 
met de hand balletjes lokaas 
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POWERVISSERIJ OP KARPER
Een dagje trainen met Kaylee voor het WK in Italië

Amper zestien jaar was Kaylee Goedhardt 
toen we haar bijna anderhalf jaar 
geleden als aanstormend wedstrijdtalent 
al in Hét Visblad portretteerden en 
zij ons en passant alles over dobbers 
leerde. Een kleine twee jaar verder is 
er veel gebeurd en mogen we de jonge 
Assendelftse rekenen tot een van de 
‘leading ladies’ van de Nederlandse 
wedstrijdvisserij. In september gaat 
zij zelfs op voor haar eerste WK 
Zoetwatervissen. Reden genoeg om haar 
opnieuw in de schijnwerpers te zetten.
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Kaylee Goedhardt: een van de ‘leading ladies’ binnen het Nederlandse wedstrijdvissen.

BOILIE ZONDER HAIR
Miniboilies vis je meestal aan een hair of baitband. Toch 
hoeft dit niet per se. Je kunt namelijk ook met een mesje een sneetje 
in de boilie snijden en daar als het ware het haakje in vastdrukken. Zorg 
dan wel dat de punt van het haakje net uit de boilie steekt. In geval 
van wat zachtere boilies of ‘softies’ kan de haak ook zo door het aas 
worden geprikt. Maar ook hier geldt dat het erg goed werkt als je de 
haakpunt net iets uit het aas laat steken voor een goede inhaking.

Vis je 
boilies of 

softies op de 
haak, zorg dan dat 
de haakpunt ruim 

buiten het aas hangt.

te voeren. Met zo’n voercup, 
een soort centenbakje aan het 
eind van de hengel, kun je 
het lokvoer heel nauwkeurig 
op de gekozen plek droppen. 
Geen gewoon lokvoer trou-
wens, maar uitsluitend zoete 
maïskorrels uit blik, geweekte 
tarwe, kleine voerpellets, mi-
niboilies en maden. Hier een 
plekje, daar een plekje, zodat 
ze na een eventuele aanbeet – 
en de bijbehorende onrust op 
de ene voerplek – meteen kan 
overschakelen naar een ander 
voerplekje. En zo is ze heel 
actief, uiterst geconcentreerd 
en vooral secuur en slim aan 
het vissen. Dat deze dame 
slim is en over een flinke 
dosis doorzettingsvermogen 

Om tijdens het WK succesvol te zijn, wordt er hard getraind op het vangen van karpertjes.

beschikt, blijkt ook wel uit het 
feit dat ze vorig jaar haar havo 
heeft afgerond en dit jaar eind-
examen atheneum doet, in de 
hoop straks te worden ingeloot 
voor een studie geneeskunde.

SCHIJNBEWEGING
Dan ineens zeilt de pen op
11 meter weg en mist Kaylee 
aan de boeggolf te zien haar 
eerste karper. Misschien wel 
een lijnzwemmer; een schijn-
beweging zullen we maar zeg-
gen. Na meteen weer wat voer 
bij de pen te hebben ‘gecupt’, 
zoeft deze opnieuw weg en 
verraden meters elastiek die 
uit de hengeltop vliegen dat 
het nu wel raak is. Gerouti-
neerd en alsof ze het al jaren 

VASTE KARPERHENGEL
Karpervissen met de vaste hengel 
vraagt om een sterke ‘vaste 
karperhengel’ tussen de 9,5 en 
13 meter lengte. Deze hengels 
zijn sterker en zwaarder dan de 
‘gewone’ wedstrijdhengel voor 
witvis en geschikt voor het 2,25 
mm dikke Crazy Hollow elastiek 
waar Kaylee vandaag voor kiest. 
Een andere optie is een speciale 
‘powerkit’ of ‘carpkit’; oftewel 
een extra sterke topset die vaak 
voor ‘gewone’ wedstrijdhengels 
verkrijgbaar is. 

Om het dikke elastiek vrij 
doorgang te verlenen, 
wordt een groot deel van de 
top afgezaagd en van een 
nylon manchet voorzien.
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doet, drilt Kaylee de sterke 
vis. Een mooi spiegelkarper-
tje van ongeveer twee kilo. 
Fantastische sport aan de vaste 

hengel, al worden ze in de 
Italiaanse Arno meer dan drie 
keer zo zwaar gevangen. Als 
een inmiddels aan de overkant 

gearriveerde Engelsman ook 
al snel enkele karpers weet 
te landen, krijgt een derde 
hengelaar een alsmaar langere 
nek van het kijken naar de vis-
sen van zijn buren. Dit bewijst 
eens te meer dat vangen ook 
in karpervijvers niet vanzelf 
gaat. 

GROTE EER
Niet veel later haakt Kay-
lee weer een mooie karper, 
ditmaal op het voerplekje vlak 
onder het kantje. En terwijl ik 
alles noteer wat ik zie en Kay-
lee aan mij kwijt wil, geniet ik 
volop van deze trainingssessie 
met deze jonge, talentvolle 
international. Vooral van de 
manier waarop zij deze voor 
haar relatief nieuwe visserij 
– haar voorkeur gaat toch 
nog altijd uit naar het 
ultralicht witvis-
sen op brasem 
met dunne lijn, 
dun elastiek, 

kleine dobber en klein haakje 
– aanpakt en daarbij suc-
cesvol is. De komende 
tijd is het tot aan het 
WK voor Kaylee alles 
karper wat de klok 
slaat. Hopelijk is 
ze bij de voorberei-
dende trainingen 
in Italië net zo op 
stoom en wordt 
ze uit de selectie 
van zes gekozen 
als één van de vijf 
dames die daadwer-
kelijk het WK vissen. 
De bondscoaches 
bepalen namelijk pas 
ter plekke wie er gaan 
vissen en wie de niet 

minder belangrijke 

taak van ‘bankrunner’ oftewel 
hulpcoach krijgt. Het draait 
bij het WK immers vooral om 
teamwork, het teamresultaat 
en de eer van je land. En daar 
zet deze dame zich voor de 
volle 100% voor in. 

Een werpstaaf is ideaal 
om losse voerdeeltjes op 
afstand te krijgen.

Voer in karperputten niet zozeer heel veel ineens, maar liever frequent 
kleine hoeveelheden. Gooi, cup of werp met een werppijp om de tien 
minuten wat lokvoer op de voerplekjes die je hebt aangelegd – ook als je 
er even niet vist. Het voortdurend bijhouden van een voerplek is namelijk 
van doorslaggevend belang. Zo blijft deze attractief en het geluid van in 
het water vallend voer trekt karper aan.

VAAK, MAAR WEINIG VOEREN

In tegenstelling tot brasem – een ‘open water vis’ 
– aast karper vaak dicht tegen de oever.

Kaylee Goedhardt: “We gaan alles 
uit de kast halen om op het WK een 

goed resultaat neer te zetten!”

Zachte maïs uit blik en  miniboilies zijn top.

Kleine vismeelpellets, hard en zacht – hebben een sterke uit-
waseming en vangen super. Harde pellets monteer je via een 
baitband (zie inzet), zachte pellets (softies) direct op de haak.

Geweekte tarwe: een nog rela-
tief onontdekt karperaas, maar 
daarom niet minder effectief!

Maden en wormen – of een 
cocktail daarvan – zijn regel-
rechte topaasjes.

KAYLEE’S KARPERAAS TOP 5
Anders dan bij het vissen op witvis, doe je er op karpervijvers goed aan om met grove voedseldeeltjes te voeren en vissen. Laat je grondvoer dus gerust thuis. 
Hier Kaylee’s karperaas top 5. Maar neem gerust ook eens witbrood (voor een pluim of vlok) of gekiemde hennep mee.voercup

0,8 grams 
dobber

hoofdlijn 
18/00 nylon

kleine loodhagels 
gegroepeerd

twee ‘valloodjes’

lus-in-lus 
verbinding

onderlijn 
16/00 nylon

Kamasan B611 
maat 14

KAYLEE’S KARPER MONTAGE


