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vooR Goud 
NaaR 

 ZeelaNd
Van 6 tot 12 juli vormt het Zeeuwse Kanaal Gent-Terneuzen 
het decor voor de vijfde editie van het WK Feedervissen. Ter 

voorbereiding heeft ons Nationale Feederteam zijn eerste, 
weliswaar offi  cieuze, trainingen inmiddels gevist. Benieuwd 
naar hoe onze mannen een greep naar het goud gaan doen, 

bezocht Hét Visblad een van de trainingen aan dit machtige 
water. We lieten de camera van Visblad TV daarbij meedraaien. 

TEKST: MARCO KRAAL > FOTOGRAFIE: SANDER BOER > CAMERA: SYTSE VAN DER HARST

Maandelijks verschijnt bij deze rubriek een nieuwe video met daarin tips 
& trucs over een bepaald type visserij. Kijk voor de nieuwste afl evering van 
visblad tv (en alle video's in het archief) op: WWW.het visblad.Nl
of scan de QR-code. Je vangt meer met visblad tv!

Vastgezogen in de Zeeuw-
se klei en geteisterd door 
heftige hagelbuien zit-
ten ze daar: peter van 

der Willik en marco Hofman – twee 
leden van ons zeskoppige nationa-
le feederteam. Het is voor hen dit 
jaar de eerste keer dat ze aan dit 
grote scheepvaartkanaal trainen 
waar tussen maandag 6 en zondag 
12 juli het WK Feeder wordt gevist. 
ondanks het barre weer vandaag, 
zitten beide heren al sinds het och-
tendgloren te vissen wanneer de ca-
meraploeg arriveert. lange uren en 
ook nog eens zonder paraplu, omdat 

zo’n regenscherm nauwkeurig wer-
pen erg lastig maakt. We hebben 
hier met echte bikkels te maken.

STERRENTEAM
peter en marco vormen samen met 
theo leijrik, Frank van der schaft, 
Arnout van de stadt en ramon An-
sing het sterrenteam dat in juli voor 
goud gaat. De lat ligt hoog: in 2012 
werd nederland wereldkampioen 
feedervissen. en getuige de twee 
bronzen plakken in 2011 en 2014 
was dat geen kwestie van geluk. Dat 
geluk lijkt vandaag niet aanwezig 
te zijn. na drie uur lang de elemen-

ten trotseren, hebben peter en mar-
co nog geen stootje gehad. volgens 
de lokale vissers komt de vis in dit 
diepe kanaal pas in het late voorjaar 
los. De tegenvallende resultaten wa-
ren dus enigszins te verwachten, al 
is het geen leuk vooruitzicht wan-
neer je een item voor visblad tv 
moet maken.

NAUWKEURIG WERPEN
Dat we met professionals te maken 
hebben, blijkt wel uit de stoïcijnse 
houding van beide heren. Ze weten 
dat de vis op het steenkoude wa-
ter in dit diepe kanaal eind febru-

visblad tv

>>

VOORUITBLIK WK FEEDERVISSEN 2015

ari nog traag aast. Het is daardoor 
niet makkelijk om hier nu een visje 
te vangen. Zaak is om vertrouwen 
te houden en scherp door te vis-
sen: regelmatig op exacte dezelfde 
afstand kleine beetjes schraal voer 
brengen. Zowel peter als marco be-
vissen twee dieptes. een op 20 me-
ter afstand (op het eerste talud van 
3 naar 4 meter diepte) en een op 
70 meter uit de kant (op 6 meter 
diepte). uit het nauwkeurig wer-
pen blijkt de grote klasse van deze 
wedstrijdvissers. elke korf komt 
steeds weer op dezelfde vierkante 
dec imeter terecht. Dit is een van de 

skills die je als feedervis-
ser moet hebben om met 
de internationale wedstrijdtop mee 
kunnen. De lijn zit hierbij geclipt en 
in combinatie met een referentie-
punt aan de overkant wordt de plek 
vastgepind waar de voerkorf moet 
belanden. Kan niet misgaan, zou je 
denken. toch kan een plotselinge 
windvlaag de baan van je worp fl ink 
bederven. Het is daarom indrukwek-
kend om te zien hoe peter van der 
Willik een plotselinge windvlaag 
feilloos weet op te vangen en zijn 
korf alsnog precies op de gewenste 
plek deponeert.

JUISTE DIEPTE
succesvol feederen is vooral 

een kwestie van het subtiel opbou-
wen van een voerstek. Dat moet 
echter wel gebeuren op een plek 
waar de vis graag komt. nadat een 
feedervisser een plek heeft geloot, 
wordt er daarom eerst nauwkeurig 
gepeild met een klein werploodje. 
Gezocht wordt naar kleine taluds, 
harde plateaus en andere potenti-
ele hotspots. Afh ankelijk van het 
water kant dat ook strak tegen de 
overkant zijn. besef dat een ervaren 
feedervisser eff ectief kan vissen op 
afstanden tot tegen de 100 meter. 

Benieuwd 
naar de video? 

Scan de QRcode 
of kijk op www.

hetvisblad.nl
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SCHUIVEND SYSTEEM
marco vangt de voorns op korte af-
stand. peter speelt hier meteen op 
in door ook 'korter' te gaan vissen. 
Hij mist een aanbeet en verlengt di-
rect zijn 12/00 onderlijn. volgens pe-
ter kan de lengte van de onderlijn, 
die reglementair minimaal 50 cen-
timeter lang moet zijn, ook bepalen 
of je vangt of niet. Het systeem is 
verder simpel: een schuivende mon-
tage is verplicht. Het verwisselen 

van de onderlijn gaat razendsnel en 
voordat de camera scherp kan stel-
len, vliegt een korf met chirurgische 
precisie naar de voerplek. meteen 
daarna vangt ook peter zijn eerste 
vis van de dag.

TRANSPORTMIDDEL
Het is opvallend dat beide klasbak-
ken niet geheimzinnig doen over 
het voer. veel sportvissers denken 
dat het succes schuilt in geheime 
bestanddelen of toevoegingen. Zo-
wel marco als peter zien het voer 
echter vooral als transportmiddel 
voor de aasdeeltjes. Het voer moet 
eigenlijk niet worden gegeten, het 
aas wat er doorheen is gemengd 
juist wel. Wat aas betreft is het as-
sortiment ook beperkt: mestpie-
ren, pinkies (kleine maden), maden, 
casters, drijvende maden of een 
combinatie hiervan. in het soort 
aas ligt het succes dus ook niet be-
sloten, wél in het juiste aas op de 
juiste plek op het juiste moment. 
op een relatief zachte bodem kun-
nen drijvende maden (maden die 
in een bakje water lucht hebben op-
gezogen en daardoor gaan drijven) 
goed werken. is er veel grote brasem 
aanwezig, dan werken pieren vaak 

scheppen. Wat meteen opvalt, is hoe 
ervaren wedstrijdvissers zijn in het 
onthaken van de vis. Het is net als-
of de vis van de haak glijdt. in een 
fractie van een seconde zwemt de 
voorn in het grote leefnet. een lijn-
zwemmer vormt vervolgens de aan-
leiding om een mestpier op de haak 
te prikken. marco vermoedt brasem. 
na een rustige aanbeet blijkt hij ge-
lijk te hebben: even later landt hij de 
eerste brasem van de dag.

visblad tv

>>KoM KiJKeN 
BIJ HET WK FEEDERVISSEN!
Het WK Feedervissen vindt plaats van maandag 6 tot 
zondag 12 juli aan het Kanaal Gent-Terneuzen in Zee-
land. Het parcours is vier kilometer lang en ligt tussen 
het Zeeuwse Westdorpe en Terneuzen. In totaal doen er 
maar liefst 125 topvissers uit 25 landen mee. Na enkele 
trainingsdagen wordt het WK op donderdag 9 juli of-
ficieel én feestelijk geopend in het Scheldetheater van 
Terneuzen. De officiële wedstrijddagen zijn zaterdag 11 
en zondag 12 juli. Het WK Feedervissen wordt georga-
niseerd door Sportvisserij Nederland, in samenwerking 
met Sportvisserij Zuidwest Nederland, HSV ONI, de 
gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland. Kom ze-
ker kijken bij de trainingen of in het weekend tijdens de 
wedstrijd. Het belooft namelijk een geweldig spannend 
evenement te worden waar onze Nederlandse equipe 
geheid hoge ogen gaat gooien. Houd onze website 
(www.sportvisserijnederland.nl) in de gaten voor het 
exacte programma en andere wetenswaardigheden.

weer beter. net als het vissen op de 
juiste plek, gaat het met aas en voer 
dus ook weer om het inspelen op de 
situatie.

BONDSCOACH
voor het maken van de juiste keu-
zes zijn er gelukkig trainingsdagen. 
tijdens deze trainingen proberen 
de teamleden op verschillende de-
len van het vier kilometer lange 
wedstrijdtraject het water in de vin-
gers te krijgen. Hoewel je als sport-
visser weet dat geen dag hetzelfde 
is, bepalen de trainingsdagen hoe 
er op de betreffende wedstrijdda-
gen zal worden gestart. bij het be-
palen van deze belangrijke keuzes 
speelt de bondscoach een belang-
rijke rol. Gelukkig beschikt ons na-
tionale feederteam met jan van 
schendel en stefan verhoeven over 
de beste bondscoaches die een land 
zich maar kan wensen. tijdens de 
wedstrijd zelf zal op advies van van 
schendel en verhoeven continu 
worden ingespeeld op veranderen-
de omstandigheden. De rol van ban-
krunners, een soort van spionnen 
die in de keuken van de tegenpartij 
proberen te kijken, speelt hierbij een 
niet te onderschatten rol.

op dergelijke afstanden je korf op 
de gewenste plek – veelal strak te-
gen de damwand of een rietkraag 
– deponeren, vergt een combinatie 
van talent en keiharde training.

BRASEM EN VOORN
Het is marco die de nul wegvist. na 
ruim vier uur ingespannen naar 
de top staren, reageert hij flitsend 
op een korte, felle aanbeet. even la-
ter kan hij een mooie blankvoorn 

Op hoog 
 niveau feeder

vissen valt of staat 
met precisie

werpen Maden, pinkies, casters en mestpiertjes vormen de basis voor 
voer en aas.

De trainingen dienen als voorbereiding op het WK Feedervissen van 6 tot 12 juli. Drijvende maden kunnen 
bijvoorbeeld goed werken op een zachte bodem. 

Voer is louter een transportmiddel voor de aasdeeltjes.

Kanaal Gent-Terneuzen: van 6 
tot 12 juli het strijdtoneel van 
het WK Feedervissen.

Sponsor WK Feedervissen


