
CHECK WWW.VISSENDOEJEZO.NL VOOR MEER VISTIPS!

EEN SPOEDCURSUS VISSEN MET DE FEEDERHENGEL 



Feedervissen is ongehoord populair. Dat is niet vreemd: het is 
namelijk een leuke manier om veel vis te vangen. Het geheim 
is dat je met een voerkorf telkens een kleine hoeveelheid voer 
op precies dezelfde stek brengt. Op deze pagina’s zie je welke 
materialen je nodig hebt om goed voorbereid naar de waterkant 
te gaan.
 
1 DE VISPAS
 Om in Nederland te vissen heb je 
  meestal een VISpas nodig. Dit is  
 tevens het bewijs van lidmaatschap  
 van je hengelsportvereniging.

2 STOELTJE 
 Om comfortabel aan de waterkant  
 te vertoeven is een stoeltje onmis- 
 baar. Bij een ongelijke ondergrond is  
 een visstoeltje met verstelbare  
 poten ideaal. Een vis- of zitkist mag  
 natuurlijk ook. Hierin kun je veel 
 kleine materialen opbergen.

3 FEEDERHENGEL
 Een feederhengel is 3,5 tot 4 meter  
 lang en heeft voldoende ruggengraat  
 om een gevulde korf mee weg te  
 zetten. Hoe zwaarder de voerkorf, hoe  
 zwaarder de hengel. Een lichte tot  
 medium zware hengel is voor  
 stilstaand of licht stromend water,  
 een zware hengel is voor de rivier.

4 WERPMOLEN
 De werpmolen moet in ieder geval 
 op de spoel een lijnclip hebben 
 waar je de lijn achter kunt haken 
  zodat je telkens op dezelfde afstand 
 werpt.

5 FEEDERSTEUN
 Voor het feedervissen heb je een  
 brede steun nodig. Zo kun je de 
 hengel verleggen en de spanning op  
 de hengeltop variëren.

6 VOERKORVEN
 Diverse voerkorven voor verschillende  
 omstandigheden: speedkorf om ver  
 te werpen, gaaskorf voor stilstaand  
 water en gesloten voerkorf voor dieper  
 en stromend water.

7 HAKENSTEKER
 Natuurlijk neem je altijd een haken- 
 steker mee zodat je elke vis vlot en  
 veilig kunt onthaken.

8 HOOFDLIJN 
 Nylon hoofdlijn met een dikte van  
 18/00 tot 22/00 om je molen mee  
 vol te spoelen. Vanaf 40 meter vis-
 afstand kun je ook voor gevlochten lijn  
 van circa 10 pond trekkracht kiezen.

9 LOKVOER
 Een zak kant-en-klaar lokvoer voor  
 brasem. Voeg tijdens het vissen altijd  
 wat aas als maden, casters en maïs  
 toe voor extra aantrekkingskracht.

10 VOEREMMER
 In een voeremmer kun je gemakkelijk  
 je lokvoer met een beetje water  
 mengen. 

11 AAS
 Zonder aas zul je weinig vangen.  
 Brood, maden en wormen zijn goede  
 aassoorten. Bewaar de maden en  
 wormen in een bakje met luchtgaatjes  
 in de deksel.

12 ONDERLIJNEN
 Mapje met kant-en-klare onderlijnen  
 met een dikte van 12/00 en 14/00  
 en een lengte van 60 tot 100 cm. 

13 HAKEN
 Neem haakjes mee in de maten 12 tot  
 18 voor diverse soorten aas. Hoe 
 groter het aas en de vis, hoe groter 
 de haak.

14 LANDINGSNET 
 Neem altijd een landingsnet mee  
 zodat je grotere vis gemakkelijk kunt  
 landen.

DIT HEB JE 

NODIG

4

7

1

8

10

9
6

11

14

13

123

2

5



HALVE LUS MONTAGE

1 Maak een lus met een door- 
 snede van circa 30 cm. Twee  
 keer doorhalen, zoals op de  
 tekening.

2 Knip de lus op zo’n 20 cm van  
 de knoop open.

3 Met een halve bloedknoop 
 bevestig je een speldwartel aan  
 het korte uiteinde. Hiermee  
 kun je snel en gemakkelijk van  
 voerkorf wisselen. Aan het lange  
 uiteinde maak je een klein lusje  
 (zie stap 1) om de kant-en-klare  
 onderlijn aan te bevestigen.
 

 

HALVE BLOEDKNOOP

1 Steek het uiteinde van de lijn  
 door het oog van de wartel en  
 laat het circa 10 centimeter  
 uitsteken. 

2 Wikkel het uiteinde van de lijn  
 vijf keer om de hoofdlijn.

3 Haal het uiteinde van de lijn  
 door de lus boven de wartel.

4 Bevochtig de knoop en trek  
 hem aan. Knip het uiteinde af. 

KNOPEN EN

MONTAGES
Een goede knoop is het halve werk.  

Een goede knoop is het halve werk. Op deze pagina’s 
zie je een eenvoudige en effectieve halve-lus-montage 
waarmee je op zowel stromend als stilstaand water uit 

de voeten kunt. Rechts is de halve bloedknoop
 afgebeeld waarmee je de speldwartel bevestigt.



DE OPGETUIGDE HENGEL

Haal de lijn door alle ogen en 
bevestig de voerkorf en de 
onderlijn zoals je zojuist hebt 
geleerd. 

Nog even de voerkorf met een 
voertje vullen en wat aas aan 
de haak en je bent klaar om 
te vissen! 

Nooit in de knoop.  

Neem altijd een aantal kant-en-klare onderlijnen mee. 
Je koopt deze in de hengelsportwinkel, maar je kunt ze 

ook zelf knopen en om een stuk isolatiemateriaal 
rollen. Met een lengte van 60 tot 100 centimeter bij 

een dikte van 12/00 tot 14/00 zit je goed.

LUS IN LUS KNOOP

1 Steek de lus van de kant-en- 
 klare onderlijn door de lus van  
 de hoofdlijn.

2 Haal de haak door de lus van de  
 kant-en-klare onderlijn.

3 Haal de onderlijn helemaal door  
 de lus en trek strak aan.

4 De uiteindelijke lus-in-lus 
 knoop is sterk, maar kan snel  
 worden los gehaald als je van  
 onderlijn wilt wisselen.

 



Feedervissen is een ideale manier       
 om in de wat grotere wateren te  
 vissen. In kanalen, rivieren, 
  plassen en grote vijvers kun je    
   met de vaste hengel minder  
   goed uit de voeten en is de 
   feederhengel perfect inzetbaar.

De beste visplekken liggen 
op de overgangen van ondiep 
naar diep water en in de 
buurt van structuren zoals 
een rietkraag, een houten 
schoeiing of steenstort. Vooral
als deze plekken tegen een 
overkant liggen waarop niet 
wordt gevist, kunnen het 
echte hotspots zijn.

K un je ergens een werkend 

gemaaltje of een koelw
aterlozing 

vinden, dan zit je meestal 

goed. Als je in de stroming werpt 

maak je een goede kans op 

grote brasems!

Z elfs in een stevig stromende 

rivier kun je met de feeder-

hengel goed vissen. De beste 

plekken liggen hier bovenaan 

de rand van de vaargeul. 

Ook in heldere zandwinplassen 

moet je de vis vaak wat verder 

uit de kant zoeken. Op een 

waterdiepte van drie tot zes 

meter lig je meestal goed.

HOTSPOTS



Feedervissen is een ontzettend leuke manier 

om veel witvis te vangen. Het geheim is dat 

je met de feederhengel zeer nauwkeurig een 

mooie voerplek maakt door telkens een ge-

vuld voerkorfje op dezelfde stek te werpen. 

Witvisgek en VIS TV-presentator Ed Stoop 

laat zien waar je op moet letten.

Typische feederopstelling. De hengel ligt op een brede hengelsteun bijna 
evenwijdig aan de oever, iets wijzend richting het aas. Je kunt de aanbeten 
zo perfect zien en hebt alle ru imte achter je om goed aan te slaan.

Koop een zak feedervoer en meng 
dit in een voeremmer of teiltje met 
wat maden, verpopte maden (cast-
ers) of mais. Iets water toevoegen 
en goed mengen. In ondiep water 
mag het voer v rij droog en los 
blijven, in diep of stromend water 
mag het kleveriger zijn zodat het 
langer in de korf blijft.

Belangrijke notities!

Met de voerkorf breng je elke 
worp weer een verse lading 
voer en aas op de stek. Bouw 
de stek op door vier of vijf 
korven voer (zonder onderlijn) 
op de stek te werpen. Na het 
afzinken trek je ze met een 
f linke ruk leeg. Dan vissen 
met een gevulde voerkorf en 
een onderlijn met aas.

K ies een vast punt aan de overkant 
van het water en probeer hier zo  
nauwkeurig mogelijk op te mikken.

  In het voorjaar zijn ondiepe plekken vaak  
  goed, in de koudere maanden kies je de   
  diepere plekken. De diepte peilen doe je 
  door de korf te werpen en te tellen hoelang  
  het duurt voordat de korf op de bodem is.  
  Hoe langer dat duurt, hoe dieper de stek. 

Houd je hengeltop goed in de 

gaten. Z odra deze beweegt zit 

er vis bij je aas. Slaat de top 

verder uit, dan is het tijd om de 

haak te zetten.

Heb je een goede visaf-
stand gevonden, haak dan 
de lijn achter de lijnclip. Z o 
werp je elke keer op exact 
dezelfde plek. De slip van 
de molen mag f link strak.



De belangrijkste voerkorven op een rij: open gaaskorf van 20 tot 40 gram 

voor langzaam stromend en stilstaand water, gesloten korf van 20 tot 

100 gram voor dieper en stromend water en speedkorven om ver en toch 

nauwkeurig te werpen.

Als het even kan neem je verschil-

lende aassoorten mee. Ed zweert bij 

deze vier toppers: grote maden, kleine 

maden, casters (verpopte maden) en 

mestpiertjes (Let op: van 1 april tot 

de laatste zaterdag van mei geldt er 

voor wormen een gesloten tijd).

Ed Stoop: “Feedervissen is 

voor mij ideaal om op een 

leuke manier veel vis te 

vangen!”

GOED ONTHAKEN>
Pak de vis met natte handen vast. Zorg 
dat de onderlijn gestrekt is en leg deze in 
het gleufje van de hakensteker.

Draai de haken-
steker een kwart 
slag en schuif 
hem richting de 
haak. Duw deze 
voorzichtig uit 
de bek.

Zodra het haakje v rij is haal je de 
hakensteker uit de bek en kun je de 
vis weer terugzetten. K nip bij een diep 
geslikte haak altijd de lijn door.

Vooral op zonnige 
dagen is het turen naar 
de hengeltop een stuk 
minder vermoeiend 
als je een goede 
zonnebril op hebt. 
Een polaroidbril is 
prettig omdat je dan 
echt geen last meer 
hebt van de schitter-
ingen van het water.

Belangrijke notities!



BRASEM
Zonder twijfel de meest populaire vis 
onder feedervissers. Kan meer dan 
drie kilo zwaar worden en levert mooie 
sport aan de feederhengel. Heb je er 
eenmaal eentje gevangen, dan is de 
kans groot dat er meer volgen. Het is 
namelijk een echte scholenvis.

BLANKVOORN 
De blankvoorn is een schitterende 
vis die vaak subtiele aanbeten op 
de hengeltop laat zien. Je vangt ze 
vooral aan het begin van de sessie 
als de brasem nog niet op de stek is 
gearriveerd. Kan op stromend water 
wel 1,5 kilo zwaar worden.

WINDE
De winde (hierboven) is een echte vis van het stromende water en heeft  
een gigantische eetlust. De aanbeten zijn ongehoord fel, evenals de dril  
die erop volgt. Wordt tot wel drie kilo zwaar.

 

KOLBLEI
Schitterende vis die veel weg heeft 
van de brasem, maar per kilo harder 
vecht. Heeft een veel groter oog dan 
de brasem en minder schubben op 
de zijlijn. Op grote wateren kan deze 
vis tot wel 1,5 kilo zwaar worden.

Grote witte maden
Het beste allround aas waarmee je alle vissoorten 
kunt vangen zijn grote witte maden. Hoe gretiger 
de vis, hoe meer maden je aan het kontje op de 
haak prikt.

Verpopte maden
Verpopte maden, ook wel casters genoemd, 
kunnen waanzinnig goed werken. Zeker als je 
ook een handje poppen door je voer mengt.  
Selecteert vooral de grotere vissen.

Mestpiertje
Een mestpiertje is simpelweg onweerstaanbaar voor 
brasem. Prik na de pier een made op de haak als 
stopper zodat de kronkelaar er niet vandoor gaat.

Mais
Superselectief voor de grotere brasem, winde 
en kolblei. Een prima aas als je voerplek wordt 
geteisterd door kleine vis. Laat in dat geval ook de 
maden achterwege in je lokvoer.

DE BESTE AASSOORTEN

DIT KUN JE 

VANGEN



• Om in Nederland te mogen vis- 
 sen, heb je altijd een schriftelijke 
 toestemming van de visrecht- 
 hebbende nodig.

• Voor 95 procent van al het water 
  is dit de VISpas, tevens het  
 bewijs van lidmaatschap van  
 je hengelsportvereniging. De  
 dichtstbijzijnde vereniging vind 
 je op www.vispas.nl. De VISpas  
 is te koop in de meeste hengel- 
 sportwinkels.

• Bij de VISpas krijg je ook één of  
 meer lijsten van Viswateren  
 Hierin staat in welke wateren je  
 precies mag vissen. Zonder de 
 juiste lijst is de VISpas niet geldig! 

• Met de VISpas mag je nagenoeg 
  altijd vissen met twee hengels en 
 alle wettelijk toegestane aas- 
 soorten. Lees echter altijd de  
 exacte voorwaarden na. 

• Op een beperkt aantal wateren  
 kun je ook met de Kleine VISpas  
 en bijhorende Kleine Lijst van 
 Viswateren terecht. Let op: met  
 de Kleine VISpas mag je met 
 slechts één hengel en eenvoudig
 aas (dus geen kunstaas of dood  
 aasvisje) vissen.
 
 Meer info: www.vispas.nl

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN
•  Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt

•  Maak je handen altijd nat voordat je vis beetpakt

•  Onthaak de vis uiterst voorzichtig, indien nodig met hakensteker

•  Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei geldt een gesloten tijd  

 voor wormen

•  Zet al je vis terug in het water waar je deze gevangen hebt

•  Meldpunt visstroperij: 045-546 62 30

Nuttige websites: www.sportvisserijnederland.nl, www.stekkie.nl, 
www.visplanner.nl en www.vissendoejezo.nl 

VISSEN? ALTIJD DE VISPAS MEE! 


