Kanalen

Kanalen zijn over het algemeen lange rechte en monotome waterwegen. Zo op het eerste
gezicht niet echt interressant voor het vissen op karper. Niets is echter minder waar en bijna
alle Nederlandse kanalen bevatten zeer goede karperbestanden. Het kiezen van de juiste stek
is over het algemeen de sleutel tot het succes bij het kanaal karpervissen. Het kanaal kan op
verschillende manieren bevist worden, zowel met het pennetje als op afstand. Ikzelf pas veelal
het penvissen toe, omdat je bij deze vorm van visserij zeer mobiel bent. Is het op een bepaalde
stek niets, dat houdt niets je tegen om het eens een x-aantal meters verderop te proberen. De
stekkeuze is op kanalen zoals ik reeds eerder vermelde, zeer belangrijk. Aangezien een kanaal
meestal weinig op het oog interressante stekken herbergt, dienen we deze zogenaamde
interressante stekken op een andere manier te zoeken. Hierbij doel ik bijvoorbeeld op het
bodemverloop en/of structuur. Zo kunnen we na enig peilwerk best uitzoeken of er zich op de
bodem vlak langs het kantje mosselbanken bevinden of er een interressant talud ligt. Dit zijn
zeker voor kanaalkarpers potentiele pleisterplaatsen waar zij vaak op zoek gaan naar voedsel.
Op dit soort stekken maak ik alvorens te starten met vissen diverse kleine voerstekjes met
gekookte kippenmais aan, welke ik vervolgens systematisch afvis. Bij deze methode van vissen
krijgen we veelal te maken met aanbeten en vangen van witvis zoals brasem en voorn maar
vroeg of laat zal hier ook de karper op af komen. De interesse van de karper wordt veelal
gewekt door de andere vissoorten welke driftig aan het azen zijn.
Uiteraard kan het vissen afstandvissen op het kanaal ook zeer lonend zijn. Hierbij dienen we
echter wel allert te zijn op bijvoorbeeld de scheepvaart. Het zal niet de eerste keer zijn dat een
lijn wordt meegenomen door een schroef van een plezierjacht of dieplader. Dergelijke
gebeurtenissen kunnen vervelende schade aan uw materiaal aanbrengen. Het is dus wenselijk
om gebruik te maken van toplood (ook wel backleds genoemd).
LET OP!! Het gebruik van
toplood is in de meeste gevallen niet toereikend wanneer er een dieplader voorbij komt! Deze
schepen hebben zo'n kracht, dat het toplood gemakkelijk van de bodem wordt gelicht.

Bruggen en sluizen

Het kanaal kan soms onderbroken worden door bijvoorbeeld een brug, steiger, sluis of gemaal.
Dit zijn over het algemeen de ideale stekken voor onze karpervisserij. Omdat het kanaal op dit
punt onderbroken word, kunnen hier allerlei voedseldelen blijven liggen. Tevens bieden
bruggen, sluizen of gemalen een zekere beschutting voor de karper. Op dit soort plekken is de
karper dan ook vaak te vangen. Nadeel van dit soort stekken is, dat bijna iedereen dit weet en
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het daardoor meestal behoorlijk druk is met collega vissers welke ook hier hun geluk proberen
te beproeven. Meestal hanteer ikzelf één standaard vuistregel en deze is: iedere onderbreking
op een kanaal, zou een goede karperstek kunnen zijn.

Absoluut een goede karperstek!

Materiaalgebruik

Ikzelf streef ernaar om op het kanaal gebruik te maken van zo licht mogelijk materiaal. Dit is
geheel mijn eigen keuze, want ik vind het gewoon mooi om op licht materiaal op zo'n langerekt
kanaal een karper te drillen. Vis ik echter op stekken met veel obstakels (bijvoorbeeld bij
bruggen en sluizen met dukdalven), dan ben ik genoodzaakt om wat zwaarder materiaal mee
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van huis te nemen. Hieronder vind u een overzichtje van de door mij gebruikte materialen bij het
penvissen op een kanaal.

Open water (geen obstakels) = 1,25 Lbs hengel, lijndikte 25/100, haakje nr.8 en een klein
pennetje.

Obstakel stek = 2 - 2,25 Lbs hengel, lijndikte 28/100 of 30/100, haakje nr.6 en een zo klein
mogelijk pennetje.

Wanneer ik de afstandhengels op de steunen of rodpod leg, dan gebruik ik hengels met een
testcurve van 2 Lbs en een lijndikte van 30/100.

Lees hier het stuk van Tom Verweij over zijn kanaalvisserij.
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