
 

Presentatie Vissen met de feederhengel 
 

Begeleidende tekst bij de presentatie 
 

Dia 1: Openingsdia 

 
Dia 2: Deze presentatie is een onderdeel van de workshop ‘Iedereen kan leren 

vissen met de feederhengel’. Tijdens deze workshop zijn de beginselen van het 

vissen met de feederhengel geleerd. In deze presentatie wordt verder ingegaan 
op de praktijk van het vissen, als voorbereiding op de eerste vissessie. In de 

presentatie kijken we welke vissoorten je kunt vangen, wat de beste visplekken 

en aassoorten zijn en hoe een vissessie met de feederhengel eruit kan zien.  

 
Dia 3: In principe kun je met de feederhengel heel veel vissoorten vangen, maar 

in de praktijk vang je vooral blankvoorn, brasem en kolblei.  

 
Dia 4: Als eerste kijken we naar de blankvoorn. Deze soort komt overal in 

Nederland voor. Blankvoorns zwemmen vaak in grote scholen door het water. 

 
Dia 5: Bespreek de tekst op de dia 

 

Dia 6: De brasem komt net als de blankvoorn in heel veel Nederlandse water 

voor. Brasems zwemmen vrijwel altijd in groepen van meerdere exemplaren en 
kunnen een stuk groter worden dan blankvoorns. 

 

Dia 7: Bespreek de tekst op de dia 
 

Dia 8: De kolblei komt minder veelvuldig dan blankvoorn en brasem voor, maar 

zwemt toch in veel wateren rond. Er is dus een goede kans dat je deze vis 
tijdens het feedervissen een keer vangt. 

 

Dia 9: Bespreek de tekst op de dia 

 
Dia 10: We gaan kijken naar de beste plekken waar je met de feeder vis kunt 

vangen. De wateren waar ze rondzwemmen en de plekken in het water waar je 

de meeste kans maakt op een goede vangst.  
 

Dia 11: Feedervissen is een ideale manier om in de wat grotere wateren te 

vissen. In en rondom jouw woonplaats liggen vast wel grotere vijvers en 

kanalen, waar je met de vaste hengel minder goed uit de voeten kunt. In deze 
wateren is de feederhengel perfect inzetbaar. Bekijk wel eerst op de VISplanner 

app of op VISplanner.nl of je met jouw VISpas het water mag bevissen.   

 
Dia 12: Ook in fortgrachten kun je goed met de feederhengel vissen. De beste 

plekken liggen vaak tegen de overkant van de gracht, als vanaf die oever niet 

mag worden gevist. 
 

Dia 13: Zelfs in een stevig stromende rivier kun je met de feederhengel goed 

vissen. De beste visplekken liggen op de overgangen van ondiep naar diep 

water, bijvoorbeeld bovenaan de rand van de vaargeul. Let wel op dat je niet 
wordt verrast door hoge golven, veroorzaakt door grote schepen.  

 



 

Dia 14: 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. 
 

Dia 15: Zie je in jouw viswater structuren zoals een rietkraag of een houten 

schoeiing, vis daar dan dicht tegenaan. De vissen zwemmen graag in de buurt 
van zulke structuren, omdat ze er veel voedsel kunnen vinden. 

 

Dia 16: Stenen structuren zoals dit zijn ook echte ‘hotspots’. Denk eraan dat de 

steenstort onder water vaak ver doorloopt, dus als je heel dicht tegen een stenen 
dam (zoals op de dia) werpt is de kans groot dat je vastraakt.  

 

Dia 17: Kun je ergens een werkend gemaaltje of een koelwaterlozing vinden, 
dan zit je meestal goed. Als je in de stroming werpt maak je een goede kans op 

grote brasems! 

 
Dia 18: Je kunt blankvoorn, brasem en kolblei met allerlei aassoorten vangen. 

We bespreken enkele aassoorten die zich al jarenlang bewijzen en vrijwel overal 

vis opleren. 

 
Dia 19: Het beste allround aas dat vrijwel altijd goed werkt zijn grote witte 

maden. Hoe gretiger de vis, hoe meer maden je aan het kontje op de haak prikt. 

 
Dia 20: Verpopte maden, ook wel casters genoemd, kunnen waanzinnig goed 

werken. Zeker als je ook een handje madenpoppen door je voer mengt. Je vangt 

er vooral de grotere vissen mee. 
 

Dia 21: Een mestpiertje is simpelweg onweerstaanbaar voor brasem, maar ook 

andere vissoorten zijn er gek op. Prik na de pier een made op de haak als 

stopper zodat de kronkelaar er niet vandoor gaat. Mestpieren koop je bij de 
hengelsportzaak of een speciale wormenkwekerij.  

 

Dia 22: Mais uit blik is super-selectief voor grote brasem, blankvoorn en kolblei. 
Een prima aas als je voerplek wordt geteisterd door kleine vis. 

 

Dia 23: Als je de voerkorf vult met kant-en-klaar feedervoer en daar wat maden 

of fijn geknipte blikmais doorheen mengt, zal je visplek veel vissen aanlokken. 
 

Dia 24: Op de volgende dia’s kijken we wat er komt kijken als je met de 

feederhengel gaat vissen. Als je de eerste keer samen gaat vissen met iemand 
die al ervaring heeft, leer je het feedervissen het snelst! 

 

Dia 25: Hier zie je een 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 ruimte achter je om goed aan te slaan. 

 

Dia 26: 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. Vraag in de winkel naar voerkorven met een loodvrij werpgewicht, 
want lood is giftig voor mens en dier. 

 



 

Dia 27: Koop een zak feedervoer en meng dit in een voeremmer of teiltje met 

wat maden, verpopte maden (casters) of mais. Iets water toevoegen en goed 
mengen. In ondiep water mag het voer vrij droog en los blijven, in diep of 

stromend water mag het kleveriger zijn zodat het langer in de korf blijft. 

 
Dia 28: 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 flinke ruk leeg. Dan ga je 

vissen met een gevulde voerkorf en een onderlijn met aas. 
 

Dia 29: Als het even kan neem je verschillende aassoorten mee. Vier toppers 

zijn: grote maden, kleine maden, verpopte maden (casters) en mestpiertjes. 
 

Dia 30: Kies 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. 

 
Dia 31: Heb je een goede visafstand gevonden, haak dan de lijn achter de 

lijnclip. Zo werp je elke keer op exact dezelfde plek. De slip van de molen mag 

flink strak. 
 

Dia 32: Houd je hengeltop goed in de gaten. Zodra deze beweegt zit er vis bij je 

aas. Slaat de top verder uit, dan is het tijd om de haak te zetten. 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 schitteringen van het water. 

 
Dia 33: Als je een vis hebt gehaakt dan draai je hem rustig binnen. Je kunt de 

vissen het beste landen met behulp van een landingsnet. Vraag aan de 

hengelsportwinkelier welk net het meest geschikt is voor het feedervissen. 
 

Dia 34: Om goed te onthaken pak je de vis met natte handen vast. Zorg dat de 

onderlijn gestrekt is en leg deze in het gleufje van de hakensteker. Draai de 

hakensteker een kwart slag en schuif hem richting de haak. Duw deze 
voorzichtig uit de bek. Zodra het haakje vrij is haal je de hakensteker uit de bek 

en kun je de vis weer terugzetten. Knip bij een diep geslikte haak altijd de lijn 

door en zet de vis dan terug. De vis raakt de haak meestal snel kwijt. 
 

Dia 35: Het terugzetten van de vis doe je bij voorkeur laag bij het water, 

waarbij je de vis uit je hand laat wegzwemmen. Vis je vanaf een wat hogere 
oever, zet de vis dan terug met behulp van je landingsnet en laat de vis daaruit 

wegzwemmen. 

 

Dia 36: Veel plezier bij het vissen en laat je visplek schoon achter. Zo kunnen 
we nog lang van onze leuke hobby genieten! 


