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ij Ingeborg staat bij-
na ieder weekend in 
het teken van vissen. 

Zijn er geen wedstrijden, dan 
is ze wel aan het trainen. Met 
haar vader Eddy legt ze jaar-
lijks zo’n 45.000 kilometer af 
om haar uit de hand gelopen 
hobby te beoefenen. Daarbij 
kan ze steevast rekenen op de 
steun en toeverlaat van haar 
pa. “Behalve haar vader, ben 
ik eigenlijk ook haar coach”, 
vertelt Eddy, die zelf met het 
visvirus werd besmet door zijn 
vader. “En zo is het ook bij 
Ingeborg gegaan. Tijdens een 
visvakantie in Denemarken 
heb ik haar aangestoken.”

LANDELIJKE LIJST
Ingeborg groeide op in het 
Zeeuws-Vlaamse Westdorpe 
en woont tegenwoordig in 
Terneuzen. Met het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen 
om de hoek, hoeft ze niet 
ver te rijden voor een mooi 
viswater. “Het is een prach-
tig water dat een paar jaar 
geleden is ingebracht in de 
Aanvullingslijst en daarmee 
ook in de VISpas.” En dat is 
volgens de kersverse nieuwe 
 wereldkampioen Dames 
terecht. “Met de diversiteit aan 
vissoorten die je hier tegen-
komt, is het een van de mooi-
ere wateren in Nederland.”

WATERKWALITEIT
Haar vader Eddy woont vlakbij 
het kanaal en kent dit water als 
zijn broekzak. Volgens hem 
is de waterkwaliteit van het 
drukbevaren kanaal de afgelo-
pen jaren zienderogen vooruit 
gegaan. “Sinds een jaar of zes 
wordt er weer goed vis gevan-
gen. Dat was daarvoor wel an-
ders. Toen loosden fabrieken 
hun afvalstoffen in het water. 
Vooral de Belgen namen het 
daarbij niet zo nauw. Gelukkig 
zijn de milieueisen de laatste 
jaren sterk aangescherpt, 
met name bij de fabrieken op 
Nederlands grondgebied. En 
dat is goed terug te zien. Het 
water is weer zuiver en de vis-
stand is met sprongen vooruit 
gegaan.”

IN KAART BRENGEN
Vissen in dit kanaal is echter 
een discipline die je onder de 
knie moet krijgen. Het is na-
melijk een vrij diep water met 
veel scheepvaart en stroming. 
Ingeborg: “Voordat je op een 
kanaal begint te vissen, moet 
je eerst te weten komen of er 
een sterke stroming staat, hoe 
het bodemverloop is en welke 
vissoorten je kunt verwachten. 
Door die gegevens in kaart te 
brengen, kun je je materiaal 
daarop aanpassen.” 
Omdat het al wat later in 
oktober is, verwacht Ingeborg 
voornamelijk voorn. Voor bra-
sem is het waarschijnlijk al te 
koud. Daarom kiest ze ervoor 

om licht driftend te vissen. 
Deze attractieve aaspresentatie 
doet het vooral goed bij voorn. 

AASPRESENTATIE
Tijdens deze reportage tilt In-
geborg regelmatig haar dobber 
op. “Op die manier houd je de 
vis actief doordat je aas wordt 
bewogen of van plaats wordt 
verlegd. Aas dat voortdurend 
op dezelfde plek hangt, oogt 
doods en is voor vis niet inte-
ressant.” Het duurt niet lang 
of de eerste grondel meldt 
zich al. Die heeft zich tegoed 
gedaan aan de maden, die 
overigens ook in haar lokvoer 
zijn verwerkt. Op 11,5 meter 
uit de kant op een diepte van 
bijna vier meter, heeft ze 
haar voerplek aangelegd. “De 
werking van het voer heeft 
ongeveer tien minuten nodig. 
Om aasnijd te creëren, heb ik 
ook casters en hennep door 
het voer gedaan. Zo krijg je 
nog meer vis op je stek.”

ANDERE TACTIEK
Als de stroming in het kanaal 
aan begint te trekken, waar-
schijnlijk door de openstaande 
sluizen in Terneuzen, schakelt 
Ingeborg over op een 5-grams 
dobber. De vis laat zich even 
onbetuigd. Ingeborg laat zich 
echter niet van de wijs bren-
gen en vist geconcentreerd 
door, net zoals tijdens het wed-
strijdvissen. Hoewel ze veel 
beet krijgt, noteert ze overwe-
gend missers. “Waarschijnlijk 

Heb je het vissen met de vaste 
stok op kanalen eenmaal onder 
de knie, dan ben je verkocht. De 
kanaalbrasems en –voorns zijn 
namelijk een stuk sterker dan vis 
uit stilstaande wateren. Iemand 
die daar alles van af weet, is 
Ingeborg Audenaerd – de kersverse 
wereldkampioen bij de dames. We 
ontmoeten haar aan het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen. Daar strooit 
ze met tips voor de witvisser. En 
niet te zuinig ook!

TEKST PAUL BEGIJN FOTOGRAFIE SANDER HEEZEN

allemaal kleine vis.” Als haar 
10/00 onderlijn plots kapot 
wordt getrokken door een 
vis, besluit ze over te stappen 
op 12/00. Ze vermoedt dat 
brasem aan de lijnbreuk ten 

grondslag ligt. Daarom besluit 
ze ook van aas te wisselen. Een 
combinatie van wormen en 
maden moet het gaan doen.

BRASEM
Na een goed uur wordt haar 
geduld beloond en dienen de 
eerste brasems zich aan. Bra-
sems van tegen de kilo: echte 
vechters in het stromende 
water. Waar aanvankelijk op 
voorn was gerekend, komt nu 
de ene na de andere brasem 
naar boven. “De brasem lag 
waarschijnlijk al dieper, maar 
is door het voer getriggerd om 
naar ondieper water te komen. 
Zo zie je maar dat de werking 
van je voer soms wel een uur 
op zich kan laten wachten. 
Maar als de vis er eenmaal zit, 
kun je je lol op.”
De komende maanden lenen 
zich uitstekend voor het vissen 
op kanalen en in havens. Het 
Kanaal van Gent naar Terneu-
zen is een van de hotspots 
waar ook in de koude maan-
den een mooie dag aan het 
water te beleven is. 

INGEBORG AUDENAERD STROOIT 
MET TIPS VOOR DE VASTE STOK!
Wereldkampioen Dames over de kanaalvisserij
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• WItvISSEN

Bij brasem duurt het soms 
wat langer voordat ze op je 
voer komen.

Een cocktail van maden 
en wormen: gouden 
combi voor brasem.

Sinds 2011 mag je met de VISpas – en de Aanvullingslijst – in het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen vissen.

Ingeborg Audenaerd werd 
individueel wereldkampioen 
bij het WK Zoetwatervissen voor 
Dames, begin september in Italië.
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• WItvISSEN

10  GOEDE LOODVERDELING
Zorg dat je de valloodjes goed verdeelt, voor een zo natuurlijk mogelijke 
aaspresentatie. Met name voor de voornvisserij is dit belangrijk. Ingeborg 
geeft de voorkeur aan een bulklood (of gegroepeerde loodhagels), met 
daaronder mooi verspreid over de lijn vijf loodhagels, bovenaan te begin-
nen met nr.8, nogmaals een nr.8, een nr.7, een nr.6 en een nr.5. Het een en 
ander afhankelijk van het type water en het drijvermogen van je dobber.

TIEN SUPERTIPS VAN INGEBORG
1  DONKER VOER IN HELDER WATER
Gebruik in helder water donkergekleurd voer. Boven licht voer valt witvis 
namelijk meer op, omdat de vis dan beter aftekent tegen de bodem. 
En daar maakt roofvis maar al te gretig gebruik van. Witvis is zich daar 
terdege van bewust en stort zich dus liever op donker lokvoer.

2  VOORN IS DOL OP HENNEP
Mik je op voorn, gebruik dan gegrilde 
of gebrande hennep door je lokvoer. 
Voeg de hennep pas op het allerlaatste 
moment aan je voer toe. Hierdoor blijft 
de geur langer behouden en gaat er 
een betere werking van uit. Brasem en 
karper zijn trouwens ook niet vies van 
hennep.

3  VOORKOM RUGKLACHTEN
Gebruik een ac-
cuboormachine voor 
het fijnmalen van 
je voer. Met name 
wedstrijdvissers 
klagen vaak over 
rugklachten door 
de gebukte houding 
die ze aannemen bij 
het mengen van het 
voer. Een boorma-
chine met daarop 
een mixer maakt dat 
je met een rechte 
rug je voer kunt 
mengen.

4  VERZWAAR JE VOER MET LEEM
In kanalen en vaarten kan het water aardig 
stromen. In de eerste plaats door de 
scheepvaart, maar ook doordat sluizen 
soms een flinke slok water wegzuigen. 
Gebruik daarom leem door je lokvoer om 
het geheel te verzwaren. Hierdoor zinkt je 
voerbal als een baksteen en komt het daar 
waar je het hebben wilt. Eenmaal op de 
bodem valt de voerbal meteen uit elkaar.

5  KNIJP JE VOERBALLEN AAN
Vlak voor het vissen breng je de 
voerballen op je stek. Het is echter be-
langrijk dat je zo lang mogelijk resultaat 
hebt van je voer en het uiteenvallen 
van de voerbal zo gelijkmatig mogelijk 
gebeurt. Knijp sommige voerballen 
daarom wat steviger aan en andere juist 
weer minder stevig. Op die manier houd 
je de vis langer op de voerplek.

6  CHECK HET BODEMVERLOOP
Als sportvisser is het belangrijk dat je het bodemverloop goed in kaart 
brengt. Zoek met je peillood de bodem af en kijk goed waar zich diepere 
stukken bevinden. Kijk of je een aflopende rand (talud) in het bodemverloop 
kunt vinden. Vaak ligt de vis namelijk net achter, oftewel onderaan die rand. 
Dat geldt vooral op kanalen, waar het diepteverloop trapsgewijs is.

7  VOER EEN METER VOOR JE HENGELTOP
Zorg dat je vaste stok tijdens het voeren in de ‘visstand’ in je steunen ligt 
en voer je ballen op een ruime meter vóór het einde van je hengeltop. In 

wateren met schuine bodems, zoals kanalen, rolt je voer namelijk vaak nog 
een meter weg naar beneden. Zo voorkom je dat je voer – en daarmee de 
vis – de diepte induikt, buiten bereik van je aas.

8  TWEE MANIEREN VAN PEILEN
Peil bij brasem op je onderste loodhagel (het ‘valloodje’), zodat je met je 
aas plat op de bodem vist. Bij voorn peil je ‘op de haak’. Voorn is namelijk 
veel actiever en houdt van een actievere aasaanbieding. Brasem is wat dat 
betreft veel meer een statische vis.

9  MARKEER DE OORSPRONKELIJKE VISDIEPTE
Bij het uitblijven van aanbeten, 
kan switchen naar een ondie-
pere stek soms het proberen 
waard zijn. Voorkom echter dat 
je de oorspronkelijke visdiepte 
waarop je bent begonnen ver-
geet. Dat doe je door je lijn ter 
hoogte van de dobber te mar-
keren met typex, zodat je na 
het verschuiven van je dobber 
altijd snel en zonder opnieuw 
te peilen op je oorspronkelijk 
diepte kunt terugvallen.


