EEN SPOEDCURSUS VISSEN MET DE VASTE STOK
CHECK WWW.VISSENDOEJEZO.NL VOOR MEER VISTIPS!
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De eerste hengel die vissers gebruiken is meestal een vaste stok.
Heb je deze techniek eenmaal onder de knie, dan leer je de rest
veel gemakkelijker. Op deze pagina’s zie je welke spullen je nodig
hebt om goed voorbereid aan de waterkant te verschijnen.
Hierna leer je de belangrijkste knopen, krijg je handige vistips van
VIS TV-presentator Ed Stoop en zie je welke vissoorten je met de
vaste stok kunt vangen. Veel visplezier!
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6 HAAKJES
Natuurlijk heb je ook haakjes nodig.
Hoe hoger het maatnummer, hoe
kleiner de haak. Neem haakmaat
16 of 18 om met maden op voorntjes
te vissen en maat 12 of 14 voor 		
grotere vissoorten.

7 LOOD
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 HENGEL
Je kunt kiezen uit een telescoop- of
oversteekhengel. Een telescoophengel is goedkoop, maar kun je
tijdens het vissen niet makkelijk
inkorten of verlengen. Met een oversteekhengel kan dit wel. Hoe langer
je hengel, hoe verder je uit de oever
kunt vissen. De lijn wordt via een toprubbertje aan de top bevestigd.

3 KANT & KLAAR TUIGJE
Als je voor de eerste keer gaat vissen,
is het makkelijk om een kant-enklaar vistuigje te kopen. Kies voor een
slanke dobber van 0,5 tot 1 gram voor
stilstaand water; voor stromend water

kies je een boller model van 1 tot
3 gram.

4 DE LIJN
Heb je de smaak eenmaal te pakken,
dan ga je natuurlijk zelf je vistuigjes
maken. Hiervoor heb je een nylon
hoofdlijn nodig van minimaal 12/00
om mee op blankvoorn en ruisvoorn
te vissen. Dit is de standaard
aanduiding voor een dikte van 0.12
millimeter. Voor zwaardere vis als
brasem en winde kies je een lijn 		
van 14/00.

5 DOBBERS
De dobber bepaalt voor een groot
deel je succes. Kies deze zo licht als
mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Met een draagvermogen tussen
de 0,5 en 3 gram zit je goed.

Met verschillende maten loodhageltjes kun je elke dobber nauwkeurig uitloden. Let erop dat je nooit
lood verspilt.

8 TUIGENPLANKJE
Een tuigenplankje om je vistuigje na
het vissen op te bergen.

9 KIKKERTJES
Schuif een kikkerbuisje over de
hengeltop naar beneden tot het klem
zit op de hengel. Je kunt de vislijn
gemakkelijk via een lusje aan de kikkertjes bevestigen.

10 PEILLOOD
Peillood helpt je de exacte waterdiepte op je stek te bepalen.

11 SILICONEN RUBBERTJES
Met diverse maten silliconen rub bertjes kun je alle maten dobbers
op de lijn vast zetten. Gebruik deze
ook om de lijn aan het eind van de
hengeltop vast te zetten.
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12 LOKVOER
Neem een zak kant-en-klaar lokvoer zodat je gelijk een aantrekkelijke voerplek kunt maken.

13 VOEREMMER
In een voeremmer kun je gemakkelijk je lokvoer met een beetje water
mengen en voerballen kneden.

14 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.

15 HAKENSTEKER
Ga nooit naar de waterkant zonder
hakensteker, zodat je elke vis snel en
gemakkelijk kunt onthaken.

16 LANDINGSNET
Neem altijd een landingsnet mee
zodat je ook grotere vis veilig kunt
landen.

17 VISSTOEL
Een eenvoudige visstoel, natuurlijk
kun je ook voor een meer luxe viskist
kiezen.
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Een goede knoop is het halve werk.
Op deze pagina’s leer je de drie belangrijkste knopen voor het
vissen met de vaste stok: de halve bloedknoop voor haakjes
met een oog, de bledknoop voor haakjes met een bledje en de
lus. Hiermee bevestig je een haakje aan de lijn en kun je het
tuigje aan je hengel vastmaken.

DE HALVE BLOEDKNOOP

DE BLEDKNOOP

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

1 Leg een lusje in de lijn en pak
deze samen met de haak tussen je duim en wijsvinger.

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

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

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

2 Sla het uiteinde van de lijn 		
om de haak en lijn heen, van
de haakbocht richting het
bledje.
3 Herhaal stap 2 totdat er zes
wikkelingen om de haak en
lijn liggen en haal het uit-		
einde vervolgens door de lus.
4 Bevochtig de knoop en trek 		
de hoofdlijn voorzichtig strak.
Knip het uiteinde nu kort af
en klaar is de bledknoop.

DE LUS
Zo maak je een lus aan het
uiteinde van je lijn.

ZO WERKT HET
KIKKERTJE

DE OPGETUIGDE
HENGEL

1 Neem een siliconenslangetje
dat precies op de hengeltop
past en schuif deze over het
einde van je vistuig.

Bevestig de dobber, het lood en
het haakje zoals op de tekening
te zien is. Schuif de loodjes dicht
naar elkaar toe (groeperen), dan
komt je tuigje minder snel in
de knoop. Als de dobber goed is
uitgelood staat het puntje van de
dobber net boven water.
Het gedeelte tussen de top van
de hengel en je dobber noem je
de opslag. Vis je met tegenwind,
maak dan je opslag iets korter.
Dat vist veel prettiger.

2 Sla het lusje om het kikkertje.

3 Sla de lijn net zo vaak om de
kikkertjes totdat je lijn de
gewenste lengte heeft. Dit is
meestal driekwart van de
hengellengte.

4 Sla de lijn om de hengel en
schuif het slangetje op het
topje van de hengel en je 		
bent klaar om te gaan vissen!

HOTSPOTS

Het is niet moeilijk om visplekken te vinden die geschikt zijn
voor het vissen met de vaste stok.
De beste stekken liggen vaak
dicht bij huis. Probeer het maar
eens in de vijver of singel in je
woonwijk, meestal zwemt er
veel vis rond.

Iets buiten de bebouwde
kom kun je mooie vaarten of
kanalen vinden. Schitterende
wateren om met de vaste stok
te vissen.

In de schaduw van
bruggen, duikers of
aanlegsteigers voelen
vissen zich veilig. Z eker
in de wintermaanden
kun je hier goed vis
vangen. Verder kan
het de moeite waard
zijn om te vissen op
plaatsen waar sloten
breder worden of op het
hoekje van een zijsloot.
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Vissen zoeken graag de beschutte
plaatsen in het water op, dus
daar liggen goede visstekken.
Zo kun je veel vissen aantreffen
in de buurt van waterplanten.
Probeer hier dus vlak bij
te vissen.
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Belangrijke notities!

De vaste hengel
De vaste hengel, meestal vaste stok genoemd, is razend
populair. En dat is logisch, het is namelijk een erg leuke
en actieve manier van vissen. VIS TV-presentator Ed Stoop
legt je precies uit waar je op moet letten als je met de
vaste stok gaat vissen.

Maak je lokvoer zo nat dat je
er ballen van kunt kneden en
maak wat balletjes zo groot als
een mandarijn. Voer hooguit
een paar balletjes en altijd recht
onder je hengeltop, zodat je bij
wind of stroming altijd je
voerplek kunt bereiken.

Meer heb je niet nodig:
een vaste hengel, wat
klein materiaal, wat aas
en voer en eventueel een
stoeltje of matje om op
te zitten.

Om vis naar je stek te lokken gebruik
je lokvoer. Lokvoer kun je kant-enklaar kopen maar kun je ook zelf
sa menstellen uit diverse meelsoorten,
zoals broodmeel, koekjesmeel en
kokosmeel. Voeg altijd wat aas als
maden en/of mais toe voor extra
aantrekkingskracht.

ten,
minu
n
e
i
t
of
e
eter
om d
een m er
g, zo
i
t
t
o
a
T
m
bij.
erd
regel
en, v
e aas
Voer
ijpje.
nd do
beetj
a
n
p
i
h
r
e
e
l
e p
en w
een k
met d
e
t
t
i
e
d
je
rm
is in
5 kun t het bete katapult
a
e
a
d
g
n
g
we
ik va
en.
ebru
rbod
Het g
nd ve
a
l
r
e
Ned

Peil de dobber altijd
lekker ‘scherp’ af. Dit
betekent dat je zoveel
lood op de lijn zet dat
alleen de antenne van de
dobber een stukje boven
water uit komt.

Grotere vissen moet je altijd landen
met een landingsnet of schepnet.
Z o weet je zeker dat de lijn niet
breekt en komt de vis veilig binnen
handbereik. Kleinere vissen kun je
gewoon uit het water tillen.

Onthaken is simpel:
hou bij het onthaken de lijn
strak. Sla de hakensteker om
de lijn en schuif deze naar
beneden om de haaksteel.
Duw de haak nu voorzichtig
uit de bek. Knip bij een diep
geslikte haak de lijn zo kort
mogelijk af en zet de vis terug.
Let op: pak de vis altijd
met natte handen vast!

Z o zet je een peilloodje vast. Trekt het lood de dobber onder,
schuif deze dan net zolang omhoog tot het puntje van de
dobber nét boven water uitsteekt. Je vist nu strak tegen de
bodem. Er zijn echter ook vissen die een eind boven de bodem
zwemmen. Dus als je bij de bodem geen beet krijgt kun je de
dobber een stuk omlaag schuiven zodat het aas tussen ‘water
en wind’ wordt aangeboden.
Als je met brood vist, vouw dan een plukje (wit)brood om het haakje
en druk het plat. Brood weekt echter snel van de haak, vandaar dat
vaak wordt gevist met maden. Bij maden prik je de haakpunt door
het velletje van het dikke gedeelte. Werp af en toe een paar
maden bij de dobber
om de vis tot azen aan
te zetten. Vis je met
wormen, prik dan de
haak midden door de
worm en vervolgens nog
een keer er vlak naast
zodat hij stevig vast zit.

Veel succes allem aal
aan de wate rkant!
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BLANKVOORN
De blankvoorn is absoluut de meest
populaire vissoort van Nederland. Deze
mooie zilveren rakker zwemt graag in
scholen en is heel goed met de vaste
hengel te vangen. Met 12/00 kun je de
voorn goed de baas. Kan wel 40 centimeter lang en een kilo zwaar worden.

BRASEM
Volgens sommigen een slijmjurk, voor
velen een geweldige sportvis: de brasem.
Mooi zilverkleurig als ze klein zijn, en
donkerder naarmate de jaren verstrijken.
Omdat de brasem wel 60 centimeter en
enkele kilo’s zwaar kan worden moet je
een lijn gebruiken van 14/00.

Er zijn maar liefst 65 soorten zoetwater vissen in Nederland
Hier vind je de belangrijkste vissoorten die je met de vaste stok kunt
vangen en welk aas je het beste kunt gebruiken.

RUISVOORN
De ruisvoorn (hierboven) is een schitterende vis die vooral in de bovenste
waterlagen van begroeide wateren zwemt. Met de naar boven wijzende
bek kunnen ruisvoorns gemakkelijk vliegen en broodkorsten van het wateroppervlak pakken. Ze zijn goed vangbaar met een broodvlok of maden,
die niet te diep worden aangeboden aan een lijntje 12/00. Kan zo’n 45
centimeter lang worden.

Maden
zijn aas nr 1 voor heel veel vissoorten. Gebruik
één tot drie maden, afhankelijk van de grootte
van je haak.

Een korrel mais
is goed voor brasem en grote blankvoorn.
Gebruik blikmais, dat is lekker zacht.

KOLBLEI
De kolblei wordt vaak verward met kleine
exemplaren van de brasem. Toch is het
een hele andere vis! Ze hebben grotere
schubben en een groter oog dan brasems
van dezelfde lengte. Ook zijn de vinnen
iets rood van kleur. Kan maximaal 35
centimeter lang worden, dus een lijn van
12/00 is prima.

Wormen
leveren grote brasems op, maar ook baars en
pos zijn er gek op.

Brood
vissen zijn gek op brood, maar een broodvlokje
weekt wel snel van de haak. Controleer dus
regelmatig je aas.

VISSEN? ALTIJD DE VISPAS MEE!
•

Om in Nederland te mogen vissen, heb je altijd een schriftelijke
toestemming van de visrechthebbende 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 hengelsportwinkels.

•

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 aassoorten. 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
Voorkom verspilling van lood
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

