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e moderne wedstrijd-
visser moet van alle 
markten thuis zijn. 

Dat betekent onder andere een 
arsenaal aan materialen dat 

is toegerust op iedere situ-
atie. Matchhengel en vaste 
stok vormen de basis van die 
uitrusting. Hiermee kun je 
zo goed als iedere vierkante 

meter water in je wedstrijdvak 
bevissen. Nico Bakkernes en 
Gerard Meerveld – beiden lid 
van het Evezet-wedstrijdteam 
– zijn pikeurs met de vaste 
stok en de ‘match’. Vandaag 
gaat Nico ‘vast’ aan de slag 
met een stok van negen en 
eentje van dertien meter. Ge-
rard zoekt het verder weg met 
de matchhengel.
“In een wedstrijdsituatie kan 
een matchhengel het verschil 
maken, vooral als de omstan-
digheden taai zijn. Als je in 
een rij vist, dan kun je met de 
match op grotere afstand vis-

sen dan je opponenten met de 
vaste stok, en daardoor soms 
de prijs binnenhalen met een 
bonusvis. Het risico is echter 
wel dat je veel tijd verspeelt 
aan een visserij die misschien 
niets oplevert. Het blijft een 
gok. Ik denk echter dat ik van-
daag een uitstekende keuze 
heb gemaakt met de match-
hengel”, aldus Meerveld.

PEILEN EN VOEREN
Nico is ook niet ontevreden. 
“Met de vaste stok vis je heel 
secuur, bijna op de vierkante 
centimeter. Heb je goed ge-

Wat werkt beter op Nederlands wedstrijdwater: 
matchhengel of vaste stok? Een appels en 
perenvergelijking, of kun je toch iets leren van een 
duel tussen de twee populairste ‘wapens’ van de 
wedstrijdvisser? Hét Visblad gaat op onderzoek uit. 
Topvissers Nico Bakkernes en Gerard Meerveld nemen 
het tegen elkaar op langs het Beukerskanaal bij het 
Overijsselse Giethoorn.
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MATCH VS VASTE STOK
peild dan kun je exact boven 
je voerplek vissen. Vind je dan 
de vis, dan kan het hard gaan. 
Veel kleine vis vangen is vaak 
de manier waarmee je met de 
vaste stok een wedstrijd naar 
je hand kunt zetten.” De gele-
genheidstegenstanders nemen 
hun tijd voordat de beaasde 
tuigen het water raken. Eerst 
wordt er uitvoerig gepeild. 

Nico voelt op negen en dertien 
meter de bodem af. Hij zoekt 
naar een vlak plateautje waar 
zijn voer goed blijft liggen. Ge-
rard zoekt onder de overkant 
van het kanaal naar een talud 
waartegen hij een voerplek 
bouwt. Hij heeft echter al 
eventjes voorgevist tegen de 
holle oever aan de overkant 
en direct een paar ‘bleitjes’ 

(kleine 
brasempjes, 
red.) gepakt. 
Daarom be-
sluit hij om 
ook in de re-
latief ondiepe 
oeverzone 
een voerplek 
aan te leggen. 
Het voer 
wordt zorg-
vuldig gezeefd 
en schraal 
en zwaar 
gemaakt met 
leem. Gerard 
werpt de ballen 
met een werp-
pijp richting 
overkant, 
terwijl Nico 
een cup aan 
het einde van 
zijn vaste stok 
gebruikt. Zo be-
landt Nico’s voer 
precies onder 
zijn hengeltop.

The battle!
D

VLIEGENDE START
Nico besluit om licht te begin-
nen. Hij heeft aan zijn negen 
meter een 10/00 tuig met een 
pennetje van 0,5 gram. Op 
zijn haak maatje 22 heeft hij 
drie ‘vers de vase’ (muggen-
larven, red.) geprikt. Ze zijn 
geschept door vismaat Henny, 
die verderop buiten mededin-
ging meevist. Het aas wordt 
met een staande haak aange-
boden. Zit er na verloop van 
tijd meer vis op de stek, dan 
biedt Nico het aas liggend aan.
Verderop heeft Gerard geko-
zen voor een matchdobber van 
zes gram. Aan de hoofdlijn 
van 15/00 heeft hij een onder-
lijntje van 10/00 met daaraan 
een haakje maat 20 geknoopt. 
Als aas wisselt hij tussen een 
cocktail van vers de vase en 
een witte made, of een caster. 
Vooral die casters blijken 
bijzonder goed in de smaak te 
vallen bij de volop aanwezige 
brasempjes en blankvoorns 
van het Beukerskanaal.

Aan de oevers van het Beukerskanaal 
kijken we naar de verschillen tussen 
de matchhengel en vaste stok.

Het belangrijkste voordeel van de 
‘match’ is de grotere actieradius.
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zijn duidelijk pikeurs op hun 
gebied. Gerard heeft drie op-
getuigde matchhengels klaar 
liggen; allemaal 3,90 meter 
lang en met perfect uitgelode 
en -gepeilde matchdobbers in 
verschillende gewichten. Nico 
heeft naast zich een arse-
naal aan toppen met daarop 
dobbers in de gewichten van 
0,4 tot anderhalf gram. De 
toppen passen in de negen- en 
dertien meter stokken die aan 
de andere kant klaarliggen. 
Een nieuwe top is razendsnel 
gepakt en visklaar. En Gerard 
hoeft alleen van hengel te 
wisselen als zich een kleine 
calamiteit voordoet. Al valt 
er bij Gerard ook een licht 
bijgeloof te bespeuren. Hij is 
nogal verknocht aan de dob-
ber waarmee hij direct begon 
te vangen. Jammer genoeg 
breekt hij de top van de dob-
ber. Hij vist zo scherp tegen 
de overkant dat de dobber een 
paar keer de oeverwal raakt bij 
het inwerpen en beschadigt.

SCHEEPVAART
Een duidelijk nadeel van de 
match ten opzichte van de 
vaste stok, is de factor scheep-
vaart. Een passerende boot 
betekent voor Gerard indraai-

en en weer opnieuw inwerpen. 
Nico kan daarentegen gewoon 
doorvissen. “In een wedstrijd 
is het een kwestie van timing”, 
zegt Gerard. “Sommige vissers 
wachten met binnendraaien 
tot de boot vlakbij is, om zo 
min mogelijk vistijd te ver-
spelen. Dan loop je het risico 
dat de boot over je lijn vaart 
en je een tuig verspeelt. Dat 
kost je dan alleen maar meer 
tijd. Ik houd liever een veilige 
marge.”

BONUSVIS
Tegen de middag is de vriend-
schappelijke wedstrijd goed op 
gang. Gerard moet harder wer-
ken voor zijn visjes en onder 
Nico’s vaste stok is de vis nu 
juist iets actiever. Deze omslag 
komt nadat Bakkernes heeft 
ontdekt dat de vis wat hoger 
zit, tussen water en wind. 
Door zijn aas vertraagd te la-
ten dalen, pakt hij visjes ‘in de 
afzink’. Af en toe vangt hij tus-
sen de blankvoorns en kleine 
brasems een kleine schele pos. 
Zo’n visje telt, maar is vaak 
wel het teken dat je er weinig 
anders meer vangt. Nico pakt 
dan zijn andere stok om zijn 
tweede voerplek te bevissen. 
Ook wisselt hij de vers de vase 

VoeRBALLeN MAKeN
Nico en Gerard mogen dan vriendschappelijk tegen elkaar vissen tijdens deze reportage; het voer maken doen ze gebroederlijk 
samen. Zie hier de stappen om te komen tot een oerdegelijke voerbal naar grootmoeders recept!

Een of enkele zakken (kanaal)voer, plus een 
zak leem.

Eerst het voer goed zeven om 
de grove deeltjes eruit te halen.

Vervolgens gaat de leem erbij. Leem zorgt er-
voor dat je voer beter blijft liggen bij stroming 
en/of scheepvaart.

Vervolgens voeg je het ‘aas’ toe aan het voer. 
Nico en Gerard kozen voor een mix van ‘vers 
de vase’ (zie foto), maden, casters en hennep.

Even gezellig een paar ballen 
kneden…

En zie hier het resultaat.

LANGE ADEM
Gerard gaat als een razende 
uit de startblokken met zijn 
matchhengel. Binnen een 
paar tellen belandt de eerste 
vis in het net. Op 1,2 meter 
diepte lijkt een grote school 
kleine brasem de voerplek te 
hebben gevonden. Vis na vis 
wordt gehaakt en geland. Het 
maatje laat wat te wensen over, 
maar brengt in deze aantal-
len toch aardig wat gewicht 
in de schaal. Nico moet zijn 
eerste aanbeet nog krijgen, 
maar wanhoopt niet. “Het 
vissen met de vaste stok is een 
kwestie van een iets langere 
adem. Maar krijg ik de vis op 
de stek, dan gaat het snel. Ik 
kan dan secuurder en sneller 
vissen dan met de match.” 
Na verloop van tijd lijkt het 
erop dat de vis een beetje van 
de stek van Gerard afdwaalt. 
Het aantal aanbeten neemt af. 

Langzaam maar zeker begint 
Nico wel aanbeten te verzilve-
ren. De race is duidelijk nog 
niet gelopen.

SNEL SWITCHEN
Je onderscheidt de goede van 
de minder goede wedstrijd-
vissers onder meer door de 
manier waarop zij zijn georga-
niseerd. Hoe snel kun je weer 
vissen, als je van tuig wisselt 
en wat doe je als een tuig in 
de war raakt? Beide heren 

VASTe SToK VS MATCHHeNGeL
Omdat de vaste stok en de matchhengel onder verschillende omstandig-
heden en in verschillende delen van het wedstrijdparcours presteren, is een 
echte vergelijking moeilijk. Wat voor- en nadelen op een rijtje.

Matchhengel:

Voor:
Groot bereik van viswater;
Komt buiten de lijn (en de overdaad van voer) van de vaste stokvissers;
Hét wapen om de bonusvis op te sporen;
Kan beter overweg met vissen van een stevig formaat. 

Tegen:
Minder goed inzetbaar bij zwaar stromend water
Lastiger inzetbaar bij (veel) scheepvaart.

Vaste stok:

Voor:
Ontzettend accuraat, vissen én voeren (cup) op de vierkante centimeter;
Als de vis op de stek zit, kan de vaste stokvisser razendsnel doorvangen;
Niet divers qua visafstand, wel voor het secuur afzoeken van waterlagen 
door de afzinksnelheid aan te passen. 

Tegen:
Kleine actieradius. Als de vis zich buiten de lijn bevindt, heb je pech;
Niet het juiste instrument om mee op zoek te gaan naar de vis.

af en toe af met een made. Die 
afwisseling werpt haar vruch-
ten af. Als hij de haak zet na 

een resolute wegloper, schiet 
het elastiek uit de top. Een bra-
sem van zeker een pond glijdt 

Waar Gerard de voerballen met de werppijp 
naar de overkant slingert, verkleint Nico te 
ballen tot een formaat waarop hij ze onder 
zijn hengeltop kan ‘cuppen’.

Nico Bakkernes: “Als je de vis eenmaal vindt, dan kun 
je met de vaste stok veel sneller aantallen vangen.”
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PoDIUM PLeK
Als dit magazine half oktober 
naar de drukker gaat, heeft 
het NK Korpsen inmiddels 
plaatsgevonden. En we 
kunnen melden dat Nico en 
Gerard met hun team knap 
derde zijn geworden bij het 
NK Korpsen. Namens de 
Visbladredactie: gefelici-
teerd met deze podiumplek!

na een korte strijd in het net. 
“Dat zou wel eens een bonus-
vis kunnen zijn”, zegt Nico. 
“Van het weekeinde wordt hier 
het Nederlands Kampioen-
schap gevist. Dan zou zo’n vis 
wel eens het verschil kunnen 
maken. Ik denk niet dat we in 
de rij tijdens een wedstrijd net 
zoveel vangen als vandaag.”

GELIJKSPEL
Ondanks een kleine dip in 
de tweede helft van het duel, 
heeft Gerard toch regelma-
tig zijn visjes naar het net 
gebracht. Hij is dan ook zeer 
tevreden over zijn prestatie 
met de matchhengel. Al is het 
alleen maar, omdat hij zeer 
waardevolle informatie heeft 
opgedaan voor het NK van het 
komende weekeinde. Daar 
kunnen zowel matchhengel 
als vaste stok met de vandaag 
verkregen voorkennis worden 
ingezet. Als de leefnetten 
worden binnengehaald, is 
het tijd om te kijken wie de 
winnaar is geworden van het 
vriendschappelijke duel. Een 
eerste blik op het net van 
Gerard blijkt dat zijn snelle 

start hem een groter aantal 
vissen heeft opgeleverd dan 
de trager gestarte Nico. 
Diens net bevat echter een 
mooiere kwaliteit vissen, 
met een paar brasempjes 
die flink wat gewicht in de 
schaal leggen. Beide vis-
sers hebben een topscore. 
Zonder weegschaal is het 
echter moeilijk te zeg-
gen wie de winnaar is. 
Duidelijk is wel dat zowel 
vaste stok als match, een 
beslissend wapen kun-
nen zijn op Nederlands 
wedstrijdwater.

Soms is de ‘match’ productiever, soms de vaste stok. Wie beide technieken beheerst, is al een erg complete wedstrijdvisser.

Tijdens het NK Korpsen dat ná deze reportage aan hetzelfde Beukerskanaal 
plaatsvond, werden Nico en Gerard met hun team knap derde.


