
 

 

 

Voeren tijdens wedstrijden EGHV 
 

Recent is door de gemeente Goes aan de EGHV toestemming verleend om tijdens de 

zoetwater wedstrijden te voeren. 

 

Er zijn wel een aantal regels verbonden aan het voeren tijdens wedstrijden: 

- Rode maden & muggenlarven verboden. 

- Maximaal 200 Gram Droog voer. 

- Eerste signaal is matig voeren (15 min voor tijd), tweede signaal aanvang vissen en derde 

signaal is einde wedstrijd. 

- Bijvoeren tijdens wedstrijd is toegestaan. 

 

 

Als er al een viswijze is waarbij voeren van het grootste belang is voor een geslaagde vissessie, 

dan is het bij het vissen met de vaste hengel /dobber. We vissen tijdens de wedstrijd maar 2 uur 

en in die tijd willen we ook zo veel mogelijk vis vangen. Om die reden moet de vis zo vlug 

mogelijk naar onze stek gelokt worden en daar ook zo lang mogelijk blijven. 

 

Er zijn veel verschillende manieren van voeren maar over het algemeen wordt er op witvis 

gevoerd met grondvoer/lokvoer In de meeste hengelsportzaken is een uitgebreide keuze aan 

kant-en-klaar voer te koop die vrij goed voldoen. De fabrikant heeft hierbij reeds de mengeling 

gemaakt, maar niets houd u tegen om verschillende soorten onderling te gebruiken. 

Als alternatief van de kant en klare producten kun je zelf ook aan de slag om vrij goedkoop met 

supermarkt producten een goed en vangend voertje kan maken. Recepten hiervoor zijn makkelijk 

van internet te plukken en door zelf te experimenteren kan je ook meer rekening houden met de 

omstandigheden waarin je vist. 

 

Hierbij een kleine uitleg hoe je het beste kan voeren: 

 

Grondvoer:  

Enkele minuten voor de start van de wedstrijd kneden we een aantal stevig aanvoelende ballen 

ter grootte van een tennisbal die je eerst zal gooien. We doen dit slechts enkele minuten voor de 

wedstrijd omdat toegevoegd levend aas, en zeker maden er anders reeds terug uit kruipen nog 

voor we ze in het water werpen. Enkele voerballen die we laatst werpen kneden we iets minder 

vast. Ze zullen dan ook iets vlugger uit elkaar vallen. Op deze manier maak je een voerplek die 

zowel onmiddellijk actief is als langdurig werkt.  

Voor het werpen gebruik je in het algemeen het topeinde van de hengel als mikpunt. Gooi steeds 

met een hoge boog: dit wil zeggen niet te strak vooruit ingooien omdat je voerbal dan onderwater 

doorschiet en vaak enkele meter verder komt te liggen dan je wenst. Als gouden regel geldt nog 

steeds dat je beter te kort dan te ver gooit. Je kan steeds een beetje korter vissen, maar verder 

vissen is meestal niet mogelijk.  

Hou ook rekening met de stroming van het water. Vooral op kanalen is er vaak stroming en moet 

je het lokaas soms iets meer stroomopwaarts ingooien zodat het op de juiste plaats ligt na het 

afzinken. Let daarbij op de eerste ingeworpen bal om er zeker van te zijn waar hij terechtkomt. 

Vaak zie je dit duidelijk aan de werking na het ingooien.  

Vis je op een schuin aflopende helling, plaats dan je ballen iets korter. Het kan ook helpen als je 

de voerballen na het maken wat platdrukt, waardoor ze niet afrollen. 

 
  



  

 

 

Zwevend voer: 

Wanneer je tussen twee waters (ergens tussen oppervlak en bodem) wil vissen, dan is 

bodemvoer echt uit den Boze. De samenstelling moet veel luchtiger zijn, waardoor het voer 

zelden de bodem bereikt maar wolkend uiteenvalt tijdens het afzinken. Soms plaatsen we toch 

een zeer kleine hoeveelheid bodemvoer, slechts enkele kleine balletjes, bij de start. Meestal 

echter als we veronderstellen dat er genoeg kleine vis tussen twee waters zwemt, starten we 

onmiddellijk met het werpen van kleine hoeveelheden los in de hand gekneed aas. De afstand 

waarop we vissen is hierbij vaak korter, waardoor het mogelijk is om het voer dat je met één hand 

neemt en licht aanknijpt, toch nog op de visplaats te werpen. Dit herhaal je, zolang je vist, met 

korte tussenpozen, zeker om de paar minuten, en na iedere gevangen vis. Dit alles wel in de 

veronderstelling dat de vis na wat geduld wel degelijk op je stek aanwezig is. 
 

 

 

Buiten de wedstrijden van EGHV om blijft voeren in de wateren van Goes verboden  



  

 

 

 

 

Want zeker bij deze manier van vissen is dit niet altijd het geval en moet je dan vaak 

overschakelen naar een andere viswijze.  

Om die reden voeren en vissen we vaak met een grondvoer verderop en maken intussen een 

voerplaats tussen twee waters iets dichter en wat schuiner naar de oever toe. Hoewel niet het 

ideaal, geeft het je wel twee kansen. Een enkele voederplaats is echter beter als je zeker bent 

dat ze er zitten. 

Bijvoederen: 

Op stilstaand of zwak stromend water gebeurt het dat bijvoederen met grondvoer vaak het 

omgekeerde effect heeft en je de vis eerder wegjaagt dan lokt. Het onderhouden van de 

voerplaats met aasvoer is dan vaak effectiever. Op stromend water, bij scheepvaart, bij langere 

vissessies, of wanneer er veel vis op je voerplaats aast is bijvoeren dan soms wel noodzakelijk.  

Voer je bij met grondvoer, doe dit dan met kleine balletjes en liever regelmatig dan veel in 

eenmaal.  

Bijvoederen met aasvoer kan op verschillende manieren. Het gemakkelijkst zijn maden en 

casters. Die breng je op de voerplaats door middel van een werppijp of een cupje. Een andere 

manier is door de maden of casters met kleefstof aan elkaar te kleven tot een aasballetje dat in 

het water oplost. Vis je niet te ver dan kan je dit gewoon werpen. Hoeveel en wanneer je moet 

bijvoederen is afhankelijk van dag tot dag en leer je alleen door ervaring. 

 

Naast de voerbal kun je ook gebruik maken van voerkorven en method feeders. Deze zijn ook te 

vullen met grond voer en/of pellets. Hierin zijn ook weer talloze optie maar probeer het vooral 

simpel te houden. 

 

Denk verder bij voeren aan de volgende dingen: 

- Maden 

- Deeg 

- Casters 

- Mais 

- Wormen 

 

 

Over het voeren tijdens wedstrijden zijn hele boeken geschreven over wat de mogelijkheden zijn 

en hoe je dit het beste aan kan pakken. Te veel voor mij/ons om dit helemaal uit te weiden, maar 

laat in dit geval op een regenachtige middag google uw beste vriend zijn en wees creatief want er 

zijn ontelbare goede voer recepten te vinden.  

 

Een belangrijke tip! 

Het woord lokvoer zegt het al, het lokken van de vis en niet het verzadigen van de vis. Voer dus 

altijd zoveel als de vis nodigt heeft en pas je altijd aan op het aasgedrag. Het is de bedoeling dat 

de voorn of de brasem je haakaas pakt en niet volgevreten je voerstek verlaat en jou als visser 

met een drup aan de neus achter laat. 
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