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aar het bij viswed-
strijden tijdens de lo-
ting altijd maar weer 

de vraag is op welke plek aan 
het kanaal je terechtkomt – en 
een stek aan de buitenkant van 
het parcours meestal veruit 
favoriet is – ben je buiten 
wedstrijden om volledig vrij in 
je stekkeuze. Dan zijn de plek-
ken bij bruggen, ingangen van 
haventjes en splitsingen van 
kanalen veruit favoriet. En dat 
heeft een reden: het bodem-
verloop is op zulke plekken 
vaak net iets afwijkend. Het 
wordt helemaal mooi als zo’n 
plek ook nog een mooie egale 

KANALEN: VASTE PRIK 
MET DE VASTE STOK

oever heeft waar je je viskist of 
plateau stabiel op kunt neer-
zetten. Het liefst met lekker 
wat ruimte achter je, dus niet 
te dicht langs een weg of fiets-
pad. Zo kun je de lange hengel 
veilig naar achteren afsteken 
zonder gevaar voor voorbijgan-
gers en je hengel.

ONDERAAN HET TALUD
De afstand waarop gevist 
wordt, hangt vooral af van het 
bodemverloop ter plaatse. Met 
een visafstand van zeven tot elf 
meter zit je doorgaans prima. 
Door te peilen ontdek je vaak 
kleine bultjes of kuiltjes en dat 
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Vissen in nederland • Witvissen

Van smalle stadskanaaltjes tot brede 
scheepvaartkanalen als het Amsterdam-
Rijnkanaal; kanalen zijn er in alle soorten en 
maten en vind je overal in ons land – bovendien 
mag je in de meeste kanalen met de VISpas 
vissen. Wedstrijdvisser Leen Harmsen vist 
vanwege de goede witvisstand en egale oevers 
graag op kanalen en strooit in dit artikel met tips 
voor succesvol vaste stokvissen op dit watertype.
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zijn de extra interessante plek-
ken. Loopt de bodem schuin 
of steil af, vis en voer dan altijd 
onderaan het talud. Zou je hal-
verwege zo’n schuin aflopend 
stuk bodem vissen, dan heb 
je grote kans dat je voerbal-
len naar beneden doorrollen 
en onderaan het talud – dus 
ook voorbij je beaasde haak! 
– terechtkomen. Daar komt bij 
dat de grote brasem meestal 
onderaan het talud aast, terwijl 
je bovenop het talud vooral 
kleinere voorn vangt. En zeker 
bij wedstrijden kun je dat 
gewicht van die dikke brasems 
natuurlijk goed gebruiken. Vis 

dus altijd onderaan het talud 
en niet halverwege. 

GENOEG VOER
Op kanalen is het zaak de wit-
vis op je voer vast te houden. 
Zo voorkom je dat de vis bij 
gebrek aan voer meteen weer 
verder zwemt. Zeker in de zo-
merperiode hoef je niet te zui-
nig te zijn met voeren. Breng 
aan het begin meteen een paar 
grote voerballen en cup daarna 
al naar gelang de vangsten 
regelmatig kleine voerballetjes 
bij. Om de vis goed vast te 
houden, mag je gerust aardig 
wat aas als maden en casters 

aan je voer toevoegen. Besef 
trouwens dat witvis zich in 
helder water niet veilig voelt 
boven een lichtgekleurde bo-
dem. Op die plekken tekenen 
ze teveel af en vormen ze een 
gemakkelijke prooi voor roof-
vis. Vis in heldere kanalen dus 
met donker voer. Is het water 
troebel, dan mag je voer wel 
wat lichter van kleur zijn.

OPSLAG
Maak je gebruik van topelas-
tiek, vis dan met een opslag 
(lengte van de lijn tussen hen-
geltop en dobber) van rond de 
75 centimeter. Zo kun je altijd 

nog wat in visdiepte variëren, 
zonder dat je opslag echt te 
kort of te lang wordt. Als de 
situatie vraagt om heel secuur 
vissen – bijvoorbeeld wan-
neer de vis heel voorzichtig 
aast – mag de opslag nog een 
stuk korter. Als je deze regel 
in acht neemt, kun je aan ka-
nalen weinig meer fout doen. 
Verderop in dit artikel geeft 
Leen je nog meer tips voor 
het vissen met de vaste stok. 
Deze zijn ook toepasbaar op 
kanalen, maar gelden eigenlijk 
voor elk water waar je met de 
vaste stok vist. 

Klussen aan de waterkant 
voor een lekker luchtig voer-
tje en goed klevende ballen.

KijK op WWW.hetvisblad.nl/Witvissen voor voerrecepten voor Kanalen!

Goede vochtverdelinG
op kanalen geniet goed klevend voer met veel ‘plak’ erin 
de voorkeur. door de scheepvaart en lichte stroming mag 
het best wat langer duren voordat je voerballen uit elkaar 
vallen. Goed klevend voer valt of staat met een goede 
vochtverdeling. dat kun je bereiken door je voer thuis al te 
mengen met een mixer met twee gardes erop. al zullen de 
meeste witvissers hun voer pas aan de waterkant zeven. 
nóg beter werkt het als je je voer aan het kanaal pas mengt 
met een zware (24-volts) accuboormachine. 

Je bevoch-
tigde voer 
mengen, kan 
met de hand 
of zeef, maar 
nog beter is 
een (24-volts) 
accuboor-
machine met 
garde erop. 
Daarmee krijg 
je een per-
fecte vocht-
verdeling; 
ideaal voor 
goed kleven-
de ballen. 

Voeg wat ma-
den en casters 
toe en kneed 
er mooie 
voerballen 
van. Door je 
voerballen 
steeds op 
exact dezelfde 
plek te cup-
pen, krijg je 
een perfect 
geconcen-
treerde voer-
plek. Begint 
het te lopen, 
voer dan ook 
wat ballen 
met de hand 
bij om een 
wat grotere 
voerplek te 
creëren.
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onderlijntjes
Zorg ervoor dat je onderlijntjes allemaal even lang zijn, bij voorkeur zo’n twintig centimeter. 
Mocht je er een moeten vervangen, dan blijf je altijd op dezelfde diepte vissen. Als er een lichte 
trek op het kanaal staat, kun je met gemak tien centimeter op de bodem vissen. Door de lichte 
stroming zal je lijn iets bol gaan staan waardoor je uiteindelijk alsnog met een ‘staande haak’ 
vist.
Maak onderlijnen met verschillende maten haak-
jes, zodat je tijdens het vissen de voor dat moment 
meest geschikte haakmaat kunt gebruiken. Je kan je 
onderlijnen netjes en handig opbergen in zogenaamde 
onderlijnmapjes of op een kartonnen kaartje.

Met onderlijnen in de haakmaten 14, 16, 18 en 
20 kom je zeker goed voor de dag.

dUbbel topelastieK
Topelastiek is niet meer weg te denken uit de stokvisserij. Al jarenlang wordt gebruik gemaakt 
van enkel elastiek, maar ik vis alweer enige tijd met dubbel elastiek. Dit biedt diverse voor-
delen. Dun elastiek dat dubbel is gelegd is zachter dan enkel gelegd dikker elastiek, zodat het 
sneller spanning opbouwt als je de haak zet.
Pas de dikte van het elastiek overigens altijd aan de omstandigheden aan. Het mooiste is om 
diverse toppen met diverse elastiekdiktes paraat te hebben. Als je er daarbij voor zorgt dat 
de kleur van je topelastiek en connector correspondeert met de dikte ervan, zie je veel sneller 
welke elastiekdikte je pakt.

henGelprotectie
De hedendaagse vaste hengels zijn niet meer te vergelijken met die uit het glasfiber tijdperk. 
Tegenwoordig wegen de meeste vaste stokken bijna niks meer, maar ze zijn daardoor wel 
een stuk kwetsbaarder. Ga daarom zorgvuldig om met je kostbare hengel en laat hem bij het 
afsteken over een roller lopen. Plaats je afgestoken hengel met de voorzijde in een opvang-
netje, zodat hij niet weg kan waaien en altijd voor het grijpen ligt. Bescherm de onderkant van 
je hengel met een ‘bung’. Zo’n dop beschermt de onderkant van je hengel, óók bij het aanslaan 
als deze onder de elleboog steunt. Menig hengeldeel is zo al ingescheurd, terwijl dit dus 
eenvoudig te voorkomen is.

Dun en dub-
bel gelegd 
topelastiek 
bouwt snel-
ler spanning 
op dan dik en 
enkel gelegd 
elastiek.

Topelastiek moet 
goed door de 
hengel kunnen 
glijden. Spuit 
daarom wat 
glijmiddel in het 
topdeel.

Een hengelrol-
ler met extra 
rolvlak biedt 
plek aan zowel 
je hengel als je 
cuppingkit. Erg 
handig!

Wees zuinig op je kostbare 
hengel en plaats een bung 
of dop in de onderkant.

Zoek naar afwijkend bodemverloop 
en vis altijd onderaan het talud.

in het Krijt
Is je dobber precies goed uitgelood, plaats dan voor 
je begint met vissen eerst je haakje achterin de 
topset. Trek je lijn nu strak langs het topdeel en zet 
precies bij het puntje van de dobber een streepje op 
je hengel met een vetkrijtje of correctielak. Heb je 
de dobber gaandeweg de visdag een paar keer ver-
schoven en wil je weer terug naar de beginstand, dan 

plaats je gewoon je haakje weer onderin je topdeel 
en schuif je de dobber met het puntje tot aan het 
streepje. Zo sta je in no time weer op de aanvanke-
lijke visdiepte. Het streepje kun je na het vissen met 
je nagel weer heel gemakkelijk verwijderen.

tUiG van de richel
Een goede voorraad kant-en-klare tuigenrekjes is on-
misbaar. Aan de waterkant heb je geen tijd en zin meer 
om nieuwe tuigjes te knopen. Let er bij de aanschaf 
van tuigenrekjes op dat de dobber er goed tussen past 
en er niet buiten steekt. Schrijf op elk tuigrekje de 
lengte en dikte van de lijn en het drijfvermogen van de 
dobber. Zo zie je in één oogopslag wat voor tuigje je 
in handen hebt. Met een hoofdlijn van 12/00 en een 1-
grams dobber zit je op kanalen meestal prima. Als de 
omstandigheden erom vragen – bijvoorbeeld bij veel 
wind en/of stroming – kun je altijd nog op een zwaar-
dere dobber overstappen. Kanaalbrasems zijn veelal 
stukken sterker 
dan brasems uit 
stilstaand water, 
dus lichter dan 
10/00 hoofdlijn 
hoef je zeker niet 
te gaan.

Tuigenrekjes 
zijn uiterst 
handig en 

thuis al te pre-
pareren.

Met het gebruik van een vetkrijtje of cor-
rectielak heb je altijd een streepje voor.


