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>> WITVISSEN > FEEDERVISSEN IN HET HOGE NOORDEN

De afgelopen veertig jaar heeft Edwin Timmer 
(53) het feedervissen drastisch zien veranderen. 

Speciaal voor Hét VISblad nam de kersverse 
winnaar van het Open Nationaal Kampioenschap 

Feedervissen plaats aan een van zijn favoriete 
wateren: het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn. 

Aan deze Groningse vis-oase verklapt hij je zijn 
feedertips en -tricks.
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VISpas

 VAN STARKENBORGHKANAAL
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Als 7-jarig jochie werd Edwin voor het eerst 
door zijn vader meegenomen naar de wa-
terkant. Eerst met de vaste hengel, maar 
al vrij snel ontdekte hij ook de feedertech-
nieken. “We visten aan dit kanaal, maar 

ook op het Ganzendiep en Ketelmeer. Met een fanatiek 
vissende vader kreeg ik snel handigheid in het witvis-
sen”, blikt de Groninger terug. Vanaf zijn twintigste be-
gon hij met wedstrijdvissen. Daarvoor reist hij nog steeds 
door het land en zelfs buiten de landsgrenzen. Voor goede 
vangsten hoeft hij het echter niet ver van huis te zoeken.

VISRIJK KANAAL
Timmer: “Het Van Starkenborghkanaal, waar we nu zit-
ten, en het westelijker gelegen Prinses Margrietkanaal 
zijn beide erg visrijk. Met brasems tot zo’n 2,5 kilo, al be-
staat het gros van de vangst uit kleinere exemplaren en 
blieken van gemiddeld twee ons.” Het kanaal blijkt ook 
bij andere sportvissers in trek. Aan de overkant zitten 
twee snoekbaarsvissers met dood aas. “De in- en uitlaat-
punten van de waterzuivering zijn hier de roofvis hot-
spots. Als bijvangst kan ik hier zelf trouwens ook gere-
geld snoekbaars noteren. In de met steenstort bezaaide 
oeverzone zwemt bovendien veel baars”, klinkt het. Kort-
om, een water dat ook andere sportvisdisciplines legio 
mogelijkheden biedt – heb je de VISpas, dan mag je hier 
vissen.

AANVOELEN
Ondertussen heeft Edwin voor de eerste keer ingewor-
pen. De 30-grams korf en vier grote muggenlarven op 
het haakje 18 vliegen naar de stek op zo’n 20 meter af-
stand. “Veel sportvissers nemen klakkeloos de gewoon-
ten van anderen over”, meent de witvisfanaat met 
eigen schildersbedrijf. “Neem de visafstand. Met de fee-
derhengel wordt op kanalen vaak onnodig ver gevist. 
‘Ik vis altijd op 30 meter’ hoor ik hier regelmatig, maar 
is een nietszeggende uitspraak. Misschien ligt er wel 
een prachtig richeltje op 12 meter, waar veel meer vis 
zwemt. Elke stek is anders.” Edwin’s advies: “Begin ge-
woon op maximaal 20 meter afstand. Veelal vang je on-
der je eigen kant, bijvoorbeeld net onderaan het talud, 
al prima witvis.” 

BODEMONDERZOEK
Op nieuwe stekken is een stukje diepte- en bodemon-
derzoek volgens de fanatieke wedstrijdvisser wel es-
sentieel. Daarvoor gebruikt hij een hard, stalen werp-
gewicht in plaats van de standaard voerkorf. “Met dit 
compacte werpgewicht en de gevoelige feedertop komt 
de plof op de bodem veel beter door dan met een voer-
korf. Zo kan ik een nauwkeurigere inschatting maken 
hoe hard de bodem is. Ik vis liever op harde bodem dan 
in de blubber. Ook bij het verslepen van het gewichtje 
krijg ik meer informatie door.” Dat deze stekkenkennis 

>> FEEDERGUM
Edwin vist met een schuivende feeder-
montage en – anders dan de meesten 
– een gevlochten hoofdlijn zonder een me-
terslange, dempende nylon voorslag. “Het 
eerste voordeel is dat je geen last hebt van 
een voorslagknoop die soms moeizaam 
door de ogen loopt. Daarnaast trek je de 
lijn makkelijk strak. Vanwege het ont-
breken van rek komen de beten ook zeer 
direct en snel door.” Toch heb je demping 
nodig, want een volledig gevlochten lijn is 
te direct met losschieters tot gevolg. “Als 
buffer gebruik ik een stuk Drennan Feeder-
gum van 15 tot 20 cm tussen de voerkorf 

en de onderlijn. Deze zeer elasti-
sche lijn biedt tijdens de dril 

genoeg demping. Sterker 
nog, met deze montage 

verspeel ik minder vis 
dan met een nylon 
voorslag. En ik heb 
er nog nooit een 
breuk op gehad.”

>> ZACHTE, 
VUILE 

BODEM
Ideaal gezien feeder je op 

een schone en harde bodem. 
Soms is dat niet mogelijk omdat 

de kanaalbodem overal zacht is of bedekt 
met plantenresten. Gebruik in zo’n geval 
eens floaters als haakaas. Je kunt deze 
speciale kunstaasjes – met drijfvermo-
gen – combineren met een made. Je kunt 
maden ook zelf drijvend maken, door ze in 
een laagje water te laten kruipen zodat ze 
zich volzuigen met lucht. Met een floater 
aan de haak zinkt het geheel tergend 
langzaam en ligt je aas uitgebalanceerd 
op de bodem.

‘ TOCH HEB JE 
DEMPING NODIG, 
WANT EEN VOLLEDIG 
GEVLOCHTEN LIJN IS 
TE DIRECT’

zijn vruchten afwerpt, blijkt al na enkele minuten vis-
sen als Edwin de eerste indicatie van visaanwezigheid 
op zijn feedertop ziet. Als een salvo van trillingen aan-
houdt, zet hij de haak en is de eerste bliek een feit.

ACTIEF VISSEN
De beet zit er inmiddels goed in. Volgens Edwin kan dat 
echter van korte duur zijn; van rechts komt een zwaar-
beladen schip aanvaren. “De laatste jaren zien we de 
bootformaten en diepgang toenemen, maar de kanalen 
groeien niet mee. Als je pech hebt krijg je na zo’n pas-
serend schip een half uur lang geen beet meer. Soms 
komen er drie diepliggende boten voorbij tijdens een 
visdag, soms zijn het er drie in vijf minuten. In de regel 
voer ik na een boot de stek weer aan met een of twee 
grote voerkorven.” Lastig? De drievoudig winnaar van 
goud bij het WK Feedervissen voor clubteams ziet het 
meer als een extra uitdaging. “Scheepvaart hoort nou 
eenmaal bij het kanaalvissen. Het is sowieso verstandig 
om heel regelmatig opnieuw in te werpen en zodoende 
vers voer en aas op je plek te brengen.” 

VASTE HENGEL ELEMENTEN
“Veel recreatievissers wachten te lang af tot de beten 
komen. Krijg je weinig tot geen beet, dan kun je juist 
met een actieve aanpak alsnog de vis op de stek krijgen 
en activeren”, vervolgt hij. En inderdaad: 20 minuten na 

Tergend langzaam zak-
kend haakaas dankzij de 

drijvende maden.

Met wormen 
vangt Edwin 

direct een 
dikkere vis.

Nauwkeurig de 
bodem aftasten 

met dit stalen 
werpgewicht.

Demping dankzij 
de Feedergum.
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‘Met de 
feederhengel 

wordt op kanalen 
vaak onnodig 

ver gevist’
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het passeren van het schip is de vis weer terug op de 
voerplek. “Het zijn nog steeds kleine blieken, maar dat 
kan ook liggen aan het haakaas”, vertelt Edwin. “Mug-
genlarven zijn misschien wel het beste aas, maar het is 
niet per se zaligmakend. Deze kleine kriebelaars trek-
ken veel kleine vis aan en zijn niet heel selectief.” Om-
dat Edwin ook graag wat groters voor de camera wil to-
nen, stapt hij over naar een trosje kleine wormen. Dat 
betaalt zich uit: de eerstvolgende vis is gelijk een grote-
re brasem.

AANPASSINGEN
“Feedervissers zijn in principe vrij lui, maar sinds een 
aantal jaren is dat aan het veranderen.” Edwin doelt op 
de invloed van vaste stokvissers die steeds vaker ook 
naar de feederhengel grijpen. Deze groep neemt een 
andere aanpak mee op het gebied van aas, voer en vis-
techniek. “Een voorbeeld is het gebruik van leem. Hier-
mee verzwaar en verschraal je het voer en het geeft 
bovendien een aanlokkend, wolkend effect. Nog een 
voorbeeld is het gebruik van vrij nat en papperig voer 
– al dan niet in een gesloten kunststof voerkorf. Of mi-
ni-voerkorfjes in situaties waarbij je weinig voer moet 
brengen. Stuk voor stuk aanpassingen die in de praktijk 
extra vis kunnen opleveren.” Doe je voordeel met deze 
tips. In de kaders geeft Edwin je nog een aantal andere 
handige tips voor succesvol feedervissen.

‘ HET VAN STARKENBORGH-
KANAAL IS ERG VISRIJK, MET 
ZOWEL GROTE BRASEMS ALS 
VEEL KLEINE WITVIS’

>> HAAKAAS 
VARIATIE
Verandering van spijs doet eten – een re-
den waarom witvissers veel variëren met 
het haakaas. Vandaag gebruikte Edwin 
vier muggenlarven, een trosje kleine pie-
ren van drie stuks of een enkele grote pier 
als haakaas. “Het een zakt sneller naar de 
bodem, ligt hier rustiger of beweegt net 
wat anders. Groter aas hoeft niet altijd 
dikkere vis te betekenen. Ik heb wel eens 
aan een enkele pinkie grote brasems 
gevangen, terwijl een dikke pier niet werd 
gepakt.”

>> MATERIAAL
• FEEDERHENGEL: 3,3 meter, tot max 40 

gram werpgewicht
• HOOFDLIJN: 8/00 mm gevlochten lijn
• MONTAGE: schuivende 30-grams voer-

korf, stopper, 15-20 cm Feedergum
• ONDERLIJN: 70 cm lang, van 13/00 mm 

nylon met haakmaat 18

Muggenlarven: 
knettergoed witvisaas, 

maar niet zaligmakend.

Een dikke worm 
geeft een andere 
aaspresentatie.
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