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>> WITVISSEN > VASTE STOKTIPS VAN FLOOR

Ze was getalenteerd hockeyster, maar hoopt nu 
als wedstrijdvisser de top te bereiken. In het 
dreamteam waar ze is opgenomen, kan Floor 
Verhoeven dit jaar een fl inke sprong maken. Aan 
het Noordhollandsch Kanaal strooit de 22-jarige 
studente computerwetenschappen met tips en trucs 
voor de beginnende witvisser.
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ervaren sportvissers. Dat kan je vader, opa, oom, vriend 
of buurman zijn. Heb je geen vissers in je familie en 
vriendenkring, ga dan eens kijken bij je lokale hengel
sportvereniging. Die organiseren vaak tal van activitei
ten voor jongeren, zodat je in korte tijd de basis onder 
de knie krijgt. De rest volgt daarna vanzelf.”  

NIET TE INGEWIKKELD
Over materiaal moet je als beginnende witvisser niet 
te ingewikkeld doen, vindt Floor. “Laat je vooral niet 
 afschrikken door de peperdure uitrusting van wed
strijdvissers. Voor een paar tientjes koop je bij de hen
gelsportzaak al een vaste telescoophengel, wat kant
enklare tuigjes, hakensteker en schepnet. Houd het 

simpel, zeker in het begin.” Terwijl ze ophaalt voor een 
aascheck, laat Floor zich ontvallen dat het vandaag wel 
heel rustig is met de aanbeten. Dat beeld wordt beves
tigd door het gebrek aan actie bij de circa vijftien wed
strijdvissers die even verderop zitten. “Nog maar eens 
wat bijvoeren dan.” 

BROODMEEL EN LEEM
Dat brengt ons bij het belang van voer. Floor: “De door
snee zakken voer in de hengelsportzaak voldoen prima 
voor de beginnende witvisser. Kijk je echter in de voer
bak van wedstrijdvissers, dan zie je vaak een combina
tie van broodmeel en leem in een 50/50verhouding. 
Door het voer met wat leem en water te mengen, kun je 

toen even niet meer zo cool was”, zegt ze. Een jaar of 
vier terug begon het weer te kriebelen. Dit is het derde 
jaar waarin ze de Nationale Topcompetitie – vanaf dit 
jaar de Nationale Teamcompetitie – vist. In 2013 werd 
ze nog vijfde in het eindklassement bij de dames, vorig 
jaar eindigde ze al op de tweede plek. Binnenkort wacht 
de eerste krachtmeting van de ‘TC’ 2016. Als haar studie
agenda het toelaat, wordt er getraind. 

ERVAREN VISSERS
Hét Visblad heeft Floor vandaag uitgenodigd om star
tende witvissers op weg te helpen. Terwijl de antenne 
van haar dobber op circa tien meter nog geen teken van 
leven geeft, steekt ze van wal: “Vissen leer je vooral van 

al naast het viaduct over de A10 in Amster
damNoord staart een jongedame met hippe 
zonnebril naar haar dobber. De koude nacht is 
nog goed voelbaar. “Er lag vanochtend vroeg 

zelfs een laagje ijs op het kanaal”, vertelt Floor terwijl ze 
geconcentreerd voor zich uit blijft kijken. Speciaal voor 
deze reportage is ze haar Amsterdamse studentenka
mer uitgekomen. “Na een week blokken is het heerlijk 
om weer buiten te zijn”, zegt ze. “Vaak zit ik net iets te 
lang in de boeken. Vissen is dan een prima uitlaatklep.”

TC DAMES
Toen Floor negen was, ging ze voor het eerst vissen met 
haar vader. Maar in groep 8 was het klaar. “Omdat het 
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niets, dus aan Floor ligt het niet. Concentreren we ons 
intussen op de inhoud van haar viskist. Die ziet er or
dentelijk uit. Er zijn ook witvissers die zoveel materiaal 
in de diverse laden mee sjouwen, dat ze op het moment 
suprême door de bomen het bos niet meer zien. “Keep 
it simple”, spreekt Floor. “Te veel materiaal leidt alleen 
maar tot keuzestress. Dat gaat ten koste van je concen
tratie.” In de openstaande lade liggen enkele peilloodjes, 
een doosje loodhagels, schaartje, tangetje, twee gekleur
de hakenstekers en haar zonnebril. “Van met dicht
geknepen ogen urenlang aan het water zitten, krijg je 
knallende hoofdpijn.”

KNAPPE KOLBLEI
De concentratie die Floor vast weet te houden is indruk
wekkend. En net als we denken dat ze de hengel bin
nenhaalt om het aas te controleren, schiet het felrode 
topelastiek ineens een meter uit het topdeel. “Met elas
tiek altijd rustig en recht omhoog aanslaan”, adviseert 
Floor terwijl ze de rust zelve blijft. Na een klein minuut
je weerwerk ligt er een knappe kolblei in het waterop
pervlak. Floor schept, onthaakt en zet de kolblei na een 
fotomoment rustig terug. “Zo, dat is één”, zegt ze. Maar 
tevreden is ze allerminst. “Het is wel heel mat vandaag.”

EETPAUZE?
Ze heeft de woorden amper uitgesproken of nummer 
twee meldt zich. Opnieuw kolblei. Kennelijk heeft een 
schooltje de voerplek gevonden. Kort daarop volgen 
nog enkele voorns, maar dan valt alles al snel weer stil. 
“Een paar weken terug zat ik iets verderop te vissen. 
Toen werd er beter gevangen. Onder meer twee flinke 
brasems. Het zal de kou van vannacht zijn. Of de vissen 
hebben een eetpauze ingelast. Je kunt van alles beden
ken, maar het blijft toch vaak gissen. Dat is ook het leu
ke aan vissen. Bij studie, sport of werk kun je je uiterste 
best doen en weet je dat het resultaat vanzelf volgt. Bij 
vissen speelt de onzekerheid altijd een rol.” Haar advies: 
“Altijd helder blijven nadenken, je eigen plan volgen en 
niet opgeven. Net als bij topsport.”  

TOPSPORT
Daar weet Floor alles van. Ooit stond ze in de finale 
van het indoor hockeykampioenschap voor junioren. 
“Mijn team verloor in de finale van Amsterdam. Zilver 
in plaats van goud. Dat blijft toch doorzeuren.” Na bles
sureleed stopte ze met al te fanatiek sporten. Vorig jaar 
beleefde Floor echter opnieuw hoe het is om te verlie
zen. In de Nationale Topcompetitie Zoet voor Dames 
was er telkens één dame die onverslaanbaar leek:  Anja 
Groot – niet geheel toevallig in 2015 ook tot individueel 
wereldkampioen gekroond. Schrale troost voor Floor: 
“De laatste Topcompetitiewedstrijd won ik van Anja.” 

DREAMTEAM
In 2016 zijn de kaarten anders geschud. Ze hoeft het nu 
niet tegen Anja op te nemen, maar maakt samen met 
haar deel uit van het dreamteam waarin ook de geta
lenteerde tweeling Mandy en Twan Swart hun zes com
petitiewedstrijden vissen. Floor kijkt erg naar uit naar 
de Teamcompetitie. “Dit is weer een nieuwe uitdaging. 
En van het hockeyen weet ik dat ik dan het beste in me
zelf naar boven haal en ook iets extra's kan brengen.” 
De pure topsportmentaliteit zit er nog steeds in.

Check www.vissendoejezo.nl 
voor nog veel meer vistips voor 
de beginnende witvisser!

‘Laat je vooral 
niet afschrikken 

door de peperdure 
uitrusting van 

wedstrijdvissers’
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Wie overvoert, zorgt er voor dat de vis 
te snel verzadigd raakt.” Nog een gou
den tip: “Zorg voor twee voerplekken. 

Een op maximale hengellengte, een an
der wat dichterbij. Daar kun je dan begin

nen met vissen. Zo laat je de verre plek wat 
langer met rust en krijgen de dikke, wat schuwere 

brasems ook de tijd om rustig op het voer te komen. Je 
kunt die ‘dichtbijstek’ ook weer gebruiken als je op de 
verre plek hebt gevist en het daar qua vangsten weer 
wat minder wordt.”

AAS IN HET VOER
Door haar voer mixt Floor altijd een bescheiden hoe
veelheid muggenlarven, maden, casters en geknipte 
piertjes. “Dit om de voerplek extra aantrekkelijk te ma
ken.” Dat zijn ook de aassoorten waarmee Floor vist. 
Al het aas is klein van formaat, dus daar stemt ze de 
haakmaat op af. “Nu vis ik met een haakje 20 op een 
nylon onderlijn van 8/00. De hoofdlijn is 12/00.” Haar 
loodzetting bestaat uit drie valloodjes op 20 cm van 
het haakje en een hoofdloodje op 70 cm boven de haak. 
Het totaalgewicht van het lood bedraagt 1 gram, onder 
een olijfvormig dobbertje van 0,75 gram. “Neem een 
of twee dobbermodellen tussen de 0,5 en 2 gram mee. 
Zwaarder is niet nodig op stilstaand water en kanalen.”

ELASTIEK
Floor hanteert als ware ‘pro’ een superlichte, elf meter 
lange carbon hengel met in het topeind elastiek. “Bij 
een aanbeet rekt dit elastiek twee tot wel drie meter 
uit. De dikte is 0,8 millimeter. Voor brasem of karper is 
al snel 1,0 of 1,2 millimeter vereist. Dankzij het topelas
tiek kun je vissen met superdunne onderlijnen, super
lichte dobbers en minihaakjes. De kracht van sterke, 
zware vissen op de hengel wordt door het elastiek op
gevangen. Zo kun je ook dikke brasems en zelfs flinke 
karpers op de vaste stok vangen.”  

ORDENTELIJK
Vandaag is Floors’ targetvis de kolblei. Of dat ook gaat 
lukken, is de vraag. Zelfs de speelse tikjes met de hen
geltop om het aas enkele centimeters te verplaatsen 
– ‘een basistechniek om vis te verleiden’ – sorteren 
geen effect. Na dik een uur vissen, heeft Floor nog altijd 
geen aanbeet gezien. Ook de mannen verderop vangen 

Floor vormt samen met Anja Groot, Mandy en Twan Swart een team dat dit jaar 
meedoet aan de Nationale Teamcompetitie.

Met topelastiek wordt lichter vissen mogelijk.  
Tegelijkertijd kun je ook grote vissen nog vangen.

mooie voerballen maken die op de plek 
snel en loodrecht naar de bodem zinken. 
Pas als ze daar zijn aangekomen, vallen 
ze in een wolk uiteen. Op licht stromend 
water zoals kanalen is dat een aanrader.” 

DICHTBIJ EN VERDER WEG
Een andere tip van Floor betreft het zogenaamde ‘cup
pen’. “Dit is een klein voerbakje op het topeind van de 
vaste stok waar je wat voer in stopt. Vervolgens kun je 
dit heel secuur naast je dobber droppen. In het wed
strijdvissen draait het om precisie; dat kan winst of ver
lies betekenen.” Toch is dat cuppen voor jeugd en re
creatieve witvissers misschien nog een stapje te ver. 
“Het zuinig opbouwen van je voerplek is belangrijker. 

Begin met 
kant-en-klare 
tuigjes en 
 dobbers rond 
de 1 gram.

Klein aas 
vraagt om  
een kleine 
haakmaat.

Verrijk je 
voer met aas 
 waarmee je 
ook vist.

Met een ‘cup’ 
op je hengel-
top drop je 
het voer heel 
secuur bij je 
dobber.


