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egenwoordig wordt 
er nog maar weinig 
met de vlok op ruis-

voorn gevist. Dat is jammer, 
want het actief zoeken naar 
en vervolgens vangen van die 
prachtige ruisvoorns brengt 
een geweldige beleving met 
zich mee. Verscholen tus-
sen het groen op de oever 
en gewapend met slechts 
een vlokhengel, rugtasje en 
schepnet, voel je je één met 
de natuur. Daarom hoop ik je 
met dit stuk te enthousiasme-
ren om ook eens op die schit-
terende grote ‘rooie rijers’ 
te gaan vissen. Deze vissen 
worden op sommige wateren 
wel 30 tot 40 cm groot – ik 
geloof dat het Nederlands 
record momenteel zelfs op 

46 centimeter staat. Dit soort 
‘bakstenen’ wegen soms zelfs 
tot over de kilo en zijn naast 
magnifieke vissen om te zien 
ook waardige tegenstanders 
aan een licht hengeltje! 

LOKALISEREN
De aloude logica van ‘vissen 
waar de vis zit’, is uiteraard 
ook op het ruisvoornvissen 
van toepassing. Wat dat aan-
gaat scheelt het dat ruisvoorn 
doorgaans gemakkelijk te 
lokaliseren is. Want hoewel 
ruisvoorns zich meestal langs, 
tussen of onder het riet of de 
plompenbladen verschuilen, 
verraden deze oppervlakteja-
gers zich – vooral bij warm 
weer – maar al te vaak door 
de kleine kringetjes aan het 

VLOKVISSEN OP RUISVOORN
VEEL VANGEN MET WEINIG MATERIAAL

T

’s Zomers heb je als 
witvisser keus te over, 
maar met dat warme 
weer is het natuurlijk 
wel zo prettig als je 
lekker licht bepakt 
bent. We laten de bult 
aan materialen voor het 
feederen, ‘matchen’ 
of vissen met de vaste 
stok dus fijn staan 
en gaan vlokvissen 
op ruisvoorn. Weinig 
materiaal, geen 
gesjouw en lekker 
actief witvissen. Marcel 
Pomp vertelt je in dit 
artikel alle ins & outs 
over het vlokvissen op 
ruisvoorn.

Korte vlokdobbers lenen zich uitstekend voor het vlokvissen vlak 
onder het wateroppervlak.

Neem ook wat lichte match-
pennetjes mee voor als verder 
werpen vereist is.

wateroppervlak. Tijdens 
broeierige en windstille 
zomeravonden maak je veruit 
de meeste kans om ruisvoorn 
te zien én vangen. Al kun je 
ook overdag prima met de 
vlok achter de ruisvoorn aan, 
mits je de vis maar weet te 
lokaliseren. 
Heb je eenmaal ontdekt waar 
de ruisvoorn zich bevindt, 
dan kun je meteen begin-
nen met het voeren van wat 
stukken witbrood. Zie je geen 
activiteit van ruisvoorn? Dan 
begin je evengoed toch met 
het voeren van wat witbrood. 
Als er vis in de buurt zwemt, 
dan zal er al snel van het 
sneetje brood worden gepeu-
zeld. Wacht voordat je begint 
met vissen nog heel even tot-
dat ze lekker gretig beginnen 
te azen, daarna wordt het tijd 
om de hengel erbij te pakken.

MATERIAAL
In principe kun je met elk 
licht werphengeltje – een 

lichte matchhengel, licht 
spinhengeltje of verticaal-
hengeltje  – met de vlok op 
ruisvoorn vissen. Al is een 
écht vlokhengeltje van tussen 
de 1.8 en 2.5 meter het meest 
ideaal om de lichtgewicht 
montage goed te kunnen wer-
pen. Een echte vlokhengel, in 
mijn geval een Jan Schreiner 
Fairplay vlokhengel waar de 
nostalgie vanaf druipt, of 
een lichte matchhengel heeft 
daarom mijn voorkeur. Zet 
vooral een lekker klein mo-
lentje met daarop 12/00 tot 
14/00 mm nylon hoofdlijn op 
de hengel. Op wateren waar 
je kans maakt op bakken van 
ruisvoorns, vissen die richting 
de 40 centimeter gaan, zou ik 
zeker niet dunner gaan dan 
14/00 mm. Een lijn met die 
dikte en een trekkracht van 
twee kilo – zoals de Drennan 
Double Strength 0.148 mm of 
de Gamakatsu Super G-Line 
0.14 mm – geeft de zekerheid 
dat je ook die vissen zonder 
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ZO KNEED JE EEN VLOK
Nu we weten dat we met de vlok grote ruisvoorn kunnen vangen, rijst van-
zelf de vraag: hoe maak je een vlok? Pak een plak witbrood en haal er een 
pluk uit ter grootte van een twee euro muntstuk. Leg je haak in het midden 
en vouw de pluk heel lichtjes dubbel. Knijp het gedeelte rond de haaksteel 
wat aan en klaar is Kees. 
Daarbij heb ik nog een tip. Tegenwoordig kun je vistassen met speciaal 
gevoerde isolatievakken kopen. Samen met een koelelement bescherm je 
zo je halfje wit tegen uitdrogen tijdens warme zomeravonden. 

Ruisvoorn kom je tegen in vrijwel iedere heldere en plantenrijke 
sloot of plas.

Neem een zacht stuk witbrood van 3 tot 4 centimeter en leg 
daar je haak op.

Knijp nu het stuk brood rond je haaksteel plat, zodat de haak 
goed in de vlok wordt geklemd.

Klaar is Kees: je hebt nu een prachtige vlok met een mooie 
pluim aan de onderkant.
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problemen kunt landen. Het 
monteren van een dunnere 
onderlijn is overbodig.
 
vLOKdObbER + hAAK
Tegenwoordig zijn er allerlei 
soorten matchpennen en 
vlokdobbers verkrijgbaar die 
je prima kunt gebruiken voor 
het vlokvissen. Vis je dicht 
onder het wateroppervlak, zeg 
10 tot 40 centimeter onder 
je dobber, dan is een speciale 
vlokdobber ideaal. Deze is 
kort, sigaarvormig en heeft 
een centraal gat voor je lijn, 
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AAS TOP 3
Als je een doorgewinterde ruisvoornvisser zou 
vragen wat het beste aas voor grote ruisvoorn is, 
zal deze waarschijnlijk een grote vlok witbrood op-
noemen. Grote ruisvoorns kunnen dit gemakkelijk 
in één keer naar binnen zuigen. 
 

Vlak een portie maden echter niet uit. Niet zelden 
maak je mee dat de ruisvoorn ook los gaat op een 
haak vol kronkelige witte maden. Blikmaïs doet 
het ook prima, getuige ook de bijvangsten van 
ruisvoorn tijdens het zeeltvissen met zachte maïs 
uit blik.

Of je nou met de vlok, maden of blik maïs vist, blijf 
altijd regelmatig je plek van voer voorzien. Zo houd 
je de vis op één plek. Pas bij het voeren met brood 
wel goed op voor eenden en meerkoeten. Voor je 
het weet is de stek verstoord en kun je weer op zoek 
naar een ander plekje.

waardoor er weinig balsahout 
onder water steekt. Zeker de 
grotere en sluwere ruisvoorns 
zullen dan minder snel wor-
den afgeschrikt door je dob-
ber. Voor speciale vlokdobbers 
moet je in de hengelsportzaak 
trouwens meestal wel even 
in het ‘vergeten laatje’ kijken. 
Op hengelsportbeurzen zijn 
er overigens vaak ook dob-
berbouwers aanwezig bij wie 
je een paar van zulke hand-
gemaakte vlokdobbers op de 
kop kunt tikken. Onder de 
vlokdobber bevestig je een 

kortstelige, dun-
dradige haak in 
maatje 8 tot 12. 
Ga niet kleiner, 
want te 
kleine 
haak-
jes 
maken 
het monteren 
van de vlok een stuk 
lastiger. Bovendien heb-

Een lichte vlok- of matchengel is 
ideaal om de lichtgewicht vlok-
dobber weg te kunnen zetten.

ben ruisvoorns relatief grote 
bekjes.
 
dE vLOK
De montage voor het vlokvis-
sen is super simpel: een 
vlokdobbertje van pakweg 
twee gram of een lichte 
matchdobber (die aan de bo-
venkant wordt ‘gestopt’ door 
een rubberen stuitje), wat 
loodhageltjes eronder en een 
met een broodvlok beaasde 
haak die je vlak onder het 
wateroppervlak of op ‘half 

water’ (halverwege tussen het 
wateroppervlak en de bodem) 
aanbiedt. Kneed in eerste in-
stantie een vlok van pakweg 
3 tot 4 centimeter groot om 
je haak (zie kader). Komen 
er alleen kleine ruisvoorns 
op je aas af en sla je steevast 
mis bij aanbeten, schakel dan 
over op een wat kleinere haak 
en dito broodvlok.
Enfin, we zijn klaar om te 
vissen en de vlok mag als 
de wiedeweerga richting de 
kringen rond het brood dat 

je zonet hebt gevoerd. Als 
de ruisvoorns al gretig op je 
brood azen, duurt het waar-
schijnlijk niet lang voordat 
je vlokdobber met een vaart 
naar beneden wordt getrok-
ken. Zorg dat je een klein 
pannet bij je hebt, want het 
zou zonde zijn om een grote 
vis bij het landen alsnog te 
verspelen. Omdat ruisvoorn 
een relatief grote bek heeft 
en een echte ‘slikker’ is, mag 
ook een hakensteker niet in 
je vistas ontbreken. Na de 

ruisvoorn terug te hebben 
gezet, werp je vrolijk weer 
een nieuwe vlok in. Vang je 
na verloop van tijd minder 
en worden de ruisvoorns 
schuwer, vis dan eens wat 
verder van het gevoerde 
brood vandaan. Iets dieper 
vissen wil ook wel eens wer-
ken. In dat geval maak je een 
bal brood nat en voer je deze, 
zodat er meer brooddeeltjes 
op half water gaan zweven of 
zinken. 

Ruisvoorns hebben relatief grote 
bekken, waardoor je met een haak-
maat 8 of 10 zeker geen gek figuur slaat.

 door wat broodkorsten te strooien, krijg je ruisvoorn vaak al snel aan het azen.
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