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Nu het water langzaam maar zeker weer 
zwemtemperaturen bereikt, vindt er een explosie van 
natuurlijk voedsel plaats. De karpers doen zich tegoed 
aan watervlooien, muggenlarven en ander waterleven 
– en laten onze boilies vaak links liggen. Tel daarbij 
op dat veel wateren en stekken onderhevig zijn aan 
dressuur en je begrijpt waarom het tijd is voor een 
andere aanpak.

TEKST EN FOTOGRAFIE REINOUT SPIJKERMAN

p heel veel wateren 
zie je dat de karper 
selectief op zoek gaat 

naar natuurlijk voedsel. Soms 
is het zelfs zo dat de karper 
je aas mijdt en duidelijk op 
zoek is naar wat anders. 
Zeker bij een ruim 
voedselaanbod 

in de zomer zal de visser zich 
moeten onderscheiden wat be-
treft de aangeboden hap. Een 
makkelijk en attractief aas, 

5 MADENTIPS VAN REINOUT
Tip1:
Als er iets van wezenlijk belang is bij deze 
vorm van karpervissen, dan is het wel het 

onderhoud van de voerplek. Daarbij 
is niet zozeer de hoeveelheid 

voer essentieel, maar vooral de 
regelmaat waarmee je voert. Dit 
omdat je met maden en/of ander 

natuurlijk voedsel veel vis 
op je stek kan verwachten, 
waardoor en stek snel kan 

worden leeggegeten. Voer dus 
regelmatig bij tijdens het vissen 
en neem minimaal een liter grote 

maden mee.

Tip2:
Tijdens het vissen onderhoud ik de voerplek met casters, maden en soms wat verknipte wor-

men. Op korte afstanden breng ik om het kwartier een handje aas met de werppijp op de stek. Vis 
ik op lange afstand, dan gebruik ik een voerboot. Een spodhengel kan als alternatief dienen. Vul 
de spod iedere keer met maden, casters en wormen – soms wat pellets – en drop deze op de stek. 
Vergeet niet om de lijn te clippen, zodat je iedere keer op dezelfde plek werpt.

Tip3:
Je kunt maden ook aan elkaar kleven met speciale madenklever (bijv. Sticky Mag). 
Dat doe je zo:
1 Zeef de maden op een fijnmazige zeef totdat je alle zaagsel en polenta kwijt bent;
2 Doe zoveel maden in een plastic bak tot je een laag van een centimeter hebt;
3 Bevochtig de maden lichtjes met een plantenspuit en voeg de madenklever toe; 
4 Roer de maden goed door elkaar zodat deklever aan alle maden zit;
5 De maden plakken nu netjes aan elkaar zodat je er bolletjes  
 van kan maken die je op je stek kan werpen.

Tip 4:
Hang bij iedere inworp een PVA-zakje gevuld met 
maden, formaat golfbal, 
aan de rig. Dit doe ik 
vanwege twee redenen: 
ten eerste liggen er zo altijd wat maden 
verspreid rondom de rig. Ten tweede 
voorkom je op deze manier dat je rig in 
de war raakt bij het inwerpen.

Hang een fijnmzazig PVA-zakje met ma-
den aan je haak en je weet zeker dat er altijd 
een aantrekkelijk voerplekje rond je aas ligt.

Tip 5 
Wanneer je heel veel last hebt van witvis, kun je een dikke 20 mm boilie in combina-
tie met de madenrig inzetten. Dit voorkomt dat je continu ongenodigde gasten vangt – uiteindelijk 
willen we toch karper vangen. 

De maggot rig laat zich goed combineren met traditioneel karperaas.

De maggot rig in vol ornaat. Op www.hetvisblad.nl zie je hoe je deze onderlijn zelf kunt maken.

Juist de moeilijk vangbare 
vissen blijken een zwak te 
hebben voor een tros maden, 
zoals de auteur hier bewijst.

CHECK WWW.HETVISBLAD.NL HOE JE ZELF EEN MAGGOT RIG MAAKT!

Zomersucces met de Maggot Rig
VISSEN IN NEdERlANd • karpervissen

bijvoorbeeld een scopex boilie, 
zal zeker vangen. Maar blijft 
het vangen? De vis moet er per 
slot van rekening van leven en 
op gedijen. Een karper herkent 
slecht of eenzijdig voedsel snel 
en zal dit in de zomer zeker 
negeren omdat er dan een 
ruim natuurlijk voedselaanbod 
is.  

ONBEKEND MAAKT 
ONBEMIND
In de zomerperiode vis ik 
daarom veel met maden op 
karper. De witte kronkelaars 
zijn een gezonde hap die 

slechts door zeer wei-
nig karpervissers 

worden gebruikt. Laat je op 
wateren met veel witvis niet 
afschrikken door het feit dat 
je continu last zou kunnen 
hebben van voorn en brasem. 
Natuurlijk kan het frustrerend 
zijn om veel witvis te vangen 
wanneer je het op karper hebt 
voorzien. Maar toch zet ik 
met alle vertrouwen maden in 
op wateren waar deze weinig 
worden gebruikt door andere 
karpervissers. Niet zelden 
vang je met dit aas juist ook de 
grote karpers.
Het vissen met 
maden doe ik 
met een speci-

aal vervaardigde 
maden rig (maggot 
rig) in combinatie 
met een pva zakje maden. Speciaal voor deze 
aasmontage heb ik een nieuwe rig gemaakt. 
Hierbij zet ik middels een lusje een rig ringetje 
onder de haak. Op de Fox maggot clip rijg ik 
een twintigtal maden en bevestig deze ver-
volgens aan het ringetje. Zo krijg je een mooi 
trosje met maden waar een zeer levendig effect 
vanuit gaat en dat net als een boilie vrij onder 
de haak kan hangen.

VERBLUFFENDE RESULTATEN
De resultaten die ik ermee heb geboekt op som-
mige hele lastige wateren waren echt verbluf-
fend goed. Op de betere dagen wist ik met deze 
methode meerdere vissen te vangen, terwijl het 
stil bleef bij mijn collega’s die met boilies vis-
ten. Wellicht dat de bewegingen van de maden 
de karpers eerder tot azen aanzetten. Bij het ge-
bruik van de maden rig dien je er wel rekening 
mee te houden dat ook andere onderwaterbe-
woners kunnen worden verleid tot het nemen 
van het haakaas. Bijvangsten als grote voorn, 
brasem en zeelt zijn niet uit te sluiten. Mocht 
je dit echt als vervelend ervaren, dan kun je 
ervoor kiezen om de rig aan te passen. Dit doe 
je door eerst een boilie op een elastiekbandje te 
bevestigen en de maggot clip als boilie stopper 

te ge- bruiken. Zo wordt het voor 
kleine vis vaak al een 

stuk lastiger om het 
aas op te nemen. 

Experimenten met 
wormen, mos-
selen en maden 
op de maggot 
clip hebben mij 

zeker geholpen 
om op bepaalde 
wateren ook in 
de zomermaan-
den mijn visje te 
vangen! 

Zorg dat je de stek goed onderhoud.
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Fox Maggot Clip
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