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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 het archief) op: WWW.HET VISBLAD.NL, onze Facebook-
pagina (www.facebook.com/hetvisblad) of scan de QR-code. 

DE JONGENS 
TEGEN DE 
MEISJES

>>

Dit keer hebben we een speciale invulling van 
de rubriek Visblad TV. We gaan nu namelijk 
met vier specialisten op pad in plaats van 
één. Wedstrijdtoppers Anja Groot en Ingeborg 
Audenaerd – regerend en voormalig individueel 
wereldkampioen – nemen het op tegen Jo 
Adriolo en Jurgen Spierings – die met Oranje 
wereldkampioen zoetwatervissen werden in 2014. 
Een viswedstrijd en ‘battle of the sexes’!
TEKST: ED STOOP > FOTOGRAFIE: SANDER BOER > CAMERA: DANIËL JAWADNYA
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Ingeborg en 
Anja hebben 

witbrood bij zich 
om als troef in 

te zetten

>> HÉT VISBLAD OP YOUTUBE > YOUTUBE.COM/SPORTVISSERIJNL

De pullatop is voorzien van hol elastiek om sterke vis toch de baas te kunnen.

Dankzij de eindsprint van Jurgen Spierings winnen de heren het duel.Ingeborg, Jo, Anja en Jurgen in actie tijdens de battle.

Vrouwen en mannen 
verschillen in veel op-
zichten van elkaar. 
Maar vissen dames 
ook anders dan he-

ren? Bereiden mannen hun wed-
strijd anders voor? Besteden vrou-
wen meer aandacht aan voer en 
aas? Zijn er andere subtiele verschil-
len te ontdekken? Om antwoord te 
krijgen op deze vragen, gingen vier 
wedstrijdtoppers op ons verzoek de 
strijd met elkaar aan.

WEDSTRIJDTOPPERS
Het damesteam bestaat uit Anja 
Groot en Ingeborg Audenaerd. Anja 
is regerend individueel wereldkam-
pioen Zoetwatervissen bij de dames, 
Ingeborg veroverde deze titel op het 
WK van 2011 in Italië. Zij nemen het 
op tegen Jo Adriolo en Jurgen Spie-
rings. Beide heren werden in 2014 
met Oranje wereldkampioen in Kro-
atië. Bovendien werd Jo vorig jaar 
uitgeroepen tot ‘beste individuele 
zoetwatervisser ter wereld 2010-
2015’ en kennen we Jurgen van zijn 
geweldige prestaties tijdens Fish ‘O’ 
Mania. De beste witvissers van Ne-
derland nemen het in een vier uur 
durende wedstrijd tegen elkaar op. 
Let the battle begin!

VERSCHILLEN ZOEKEN
Als alle hengels aan de kleine visvij-
ver van HSV Het Stekelbaarsje uit 
Arkel in elkaar worden geschoven, 
zijn er met het blote oog geen ver-
schillen te zien. Zowel Anja, Inge-
borg, Jo en Jurgen vissen met vaste 
hengels voor de karpervisserij uit 
het topsegment: snaarstrakke stok-
ken die gemakkelijk met één hand 
zijn te tillen. Wel hebben beide he-
ren de nodige ‘pullatoppen’ opge-
tuigd. In deze twee topdelen van de 
hengel zit een hol elastiek dat je tij-
dens de dril van een karper – of an-
dere sterke vis – gemakkelijk kunt 
aantrekken dan wel vieren. Onmis-
baar materiaal bij de moderne vij-
vervisserij, zo beweert Jo stellig. In-
geborg gebruikt ze echter niet en 
ook Anja heeft ze, ondanks dat ze in 
haar foedraal zitten, niet uitgepakt. 
Al zal ze er even later toch een op-
tuigen.

ALLEEN CUPPEN
Geen van de vier werpt ook maar 
één bal voer met de hand bij de dob-
ber. ‘Plonzen’ doen wedstrijdtoppers 
immers niet meer. Die brengen hun 
balletjes lokvoer en los voer – ma-
den, casters, maïs, stukjes worm en 
voerpellets – heel secuur en uitslui-

tend nog met behulp van speciale 
voercups aan de hengeltop op de 
plaats van bestemming. En aange-
zien omwille van de krachtverschil-
len tussen mannen en vrouwen is 
gekozen voor een maximale hen-
gellengte van 11,5 meter, liggen alle 
voerplekken ook op gelijke afstand 
van de oever. Als aanvulling op die 
voerplek hebben zowel Anja, Inge-
borg, Jo en Jurgen enkele meters 
links of rechts een tweede plek van 
voer voorzien. Daar wil zich naar-
mate de wedstrijd vordert namelijk 
wel eens meer vis melden dan op de 
verre plek.

BROODNODIG
Als de heren en dames zitten te vis-
sen, inspecteren we de aassoorten 
op het tableau naast hen. We zien 
maden; levende maar ook morsdo-
de in bakjes water. In vijvers waar 
een fors aantal karpers is uitgezet 
en de vissen al aardig het klappen 
van de zweep kennen, schijnt dit 
een super-aas te zijn. Ook zien we 
wormen; zowel hele als in stukjes 
geknipte exemplaren. Dit is een niet 
te onderschatten aassoort. Voor-
al als er regelmatig stukjes worm 
op de plek worden gecupt. Inge-
borg verklapt ons dat de dames ook 

van leven en Jo vangt slechts een 
schele pos. Jurgen heeft wel best 
wat actie, maar slaagt er tot zijn af-
grijzen niet in om de aanbeten met-
een te verzilveren. Dat vissen geen 
moment hetzelfde is, blijkt wel als 

hij ineens snel achter elkaar een 
mooi spiegelkarpertje en een bra-

sem vangt. Het gezamenlijk ge-
wicht van de schele pos en deze 
twee vissen, blijft echter nog duide-
lijk achter bij de vangst van Anja en 
Ingeborg. De kansen keren evenwel 
als Jo een mooie vis aantikt en deze 
even later veilig weet te landen. Een 
kruiskarper van ruim twee kilo zet 
de heren plotsklaps op voorsprong 
en dwingt de dames in de achter-
volging.

VALS GEHAAKT
Als Anja met nog een half uur te 
gaan haar derde karper vangt – een 
prachtspiegel van tegen de vier kilo 
– en verder niemand meer beet lijkt 
te krijgen, komt de genadeklap die 
de dames aan de heren gaan uit-
delen akelig dichtbij. Die lijkt er de-
fi nitief te komen als Ingeborg ook 
eindelijk een karper heeft weten te 
verleiden haar aas te pakken. He-
laas voor het damesteam is deze 
vis vals gehaakt en weet hij daar-
door te ontkomen. Ingeborg veront-
schuldigt zich, bescheiden als zij is, 
voor de verspeelde vis. Iets dat zij 
zelf wijt aan het feit dat ze vrijwel 

zelden of nooit op dit soort karper-
vijvers vist – waar de visserij aan-
zienlijk verschilt van het reguliere 
witvissen. Bovendien is een vis ver-
spelen natuurlijk geen schande. Dat 
kan de beste overkomen; zelfs een 
voormalig wereldkampioen.

EINDSPRINT
Wellicht is het de stek dat het leef-
net van Ingeborg angstvallig leeg 
blijft. Jo, die naast haar zit, komt ook 
niet verder dan één kruiskarper en 
twee possen (1.940 gram). Toch zit 
de overwinning voor de dames er 
vlak voor tijd nog steeds in dankzij 
de drie karpers (samen goed voor 
dertien kilo) die Anja ving. Maar dat 
is buiten Jurgen gerekend. Die zet 
zijn bepaald niet ongebruikelijke 
eindsprint in en vangt in een mum 
van tijd drie moddervette spie-
gelkarpers. Samen met twee andere 
karpers en een brasem komt hij zo 
uit op iets meer dan 17 kilo vangst-
gewicht! De mannen zijn dus duide-
lijk winnaar. Al is dat natuurlijk wel 
met een hele vette knipoog aange-
zien de vis niet los was en zich dui-
delijk ophield in de rechterhelft van 
de vijver waar Anja en Jurgen vis-
ten. De gedachte dat vrouwen an-
ders vissen dan mannen kan in ie-
der geval overboord: wij hebben 
namelijk geen signifi cante verschil-
len gezien. Check snel de video van 
de battle op www.hetvisblad.nl.

brood hebben meegenomen. Ge-
woon een paar sneetjes witbrood! 
Dit aas voor elke beginnende wit-
visser, wordt juist door toppers ge-
makkelijk vergeten. Aan brood – be-
halve om als lunch zelf op te eten 
– hebben de mannen namelijk niet 
gedacht! Als Anja aan een brood-
pluim al snel de eerste karper haakt, 
is het eerste verschil tussen de he-
ren en dames gemaakt.

TAAIE VISSERIJ
Na nog een tweede vis voor Anja – 
een prachtige kruiskarper van ze-
ker drie kilo – en een vals gehaakte 
die los schiet, blijft het echter angst-
vallig stil. Ingeborg ziet op een paar 
lijnzwemmers na verder geen teken 

Anja hebben 
witbrood bij zich 
om als troef in 

te zetten


