
 

Presentatie Vissen met de vaste hengel 
 

Begeleidende tekst bij de presentatie 
 

Dia 1: Openingsdia 

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

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

vissen met de vaste hengel geleerd. In deze presentatie wordt ingegaan op de 
praktijk van het vissen, als voorbereiding op de eerste vissessie. We bekijken 

welke vissoorten je kunt vangen, wat de beste visplekken en aassoorten zijn en 

hoe een vissessie eruit kan zien.  

 
Dia 3: Met de vaste hengel kun je heel veel vissoorten vangen. Over het 

algemeen vis je op veel voorkomende soorten zoals blankvoorn, ruisvoorn en 

brasem. Het vangen van hele grote en sterke vissen is met een vaste hengel 
moeilijk. Daarvoor kun je beter een werphengel gebruiken, waarbij de molen lijn 

afgeeft als de vis veel kracht zet. 

 
Dia 4: Als eerste kijken we naar de blankvoorn. Deze soort kun je wel zien als 

‘de huismus van het zoete water’, omdat hij overal in Nederland voorkomt. 

Blankvoorns zwemmen vaak in scholen door het water. 

 
Dia 5: Bespreek de tekst op de dia 

 

Dia 6: De ruisvoorn zwemt vooral in heldere en plantenrijke wateren. Daar zie je 
op zonnige dagen vaak groepjes ruisvoorns zwemmen. Ze zoeken hun voedsel 

vooral op en net onder het wateroppervlak. 

 
Dia 7: Bespreek de tekst op de dia 

 

Dia 8: De brasem zoekt zijn voedsel vooral bij de bodem van het water. Een 

brasem kan een stuk groter worden dan blankvoorn en ruisvoorn, en als je zo’n 
grote vis aan de lijn krijgt dan duurt het wel even voordat je hem aan de kant 

hebt. 

 
Dia 9: Bespreek de tekst op de dia 

 

Dia 10: We gaan kijken naar de beste plekken waar je blankvoorn, ruisvoorn en 

brasem kunt vangen. We bekspreken de wateren waar ze rondzwemmen en de 
plekken in het water waar je de meeste kans maakt op een goede vangst.  

 

Dia 11: In de sloten, vijvers en vaarten bij jou in de buurt zwemmen zeker 
blankvoorns, ruisvoorns en brasems. Dit zijn de wateren waar je kunt beginnen 

met vissen. Omdat je maar weinig spullen hoeft mee te nemen, kun je in korte 

tijd meerdere plekken bevissen. Zo kun je snel leren wat de beste visplekken 
zijn.   

 

Dia 12: In singels en parkvijvers kun je vaak prima vis vangen. Check eerst 

even op de Visplanner app op Visplanner.nl of je in die wateren met jouw VISpas 
of vergunning mag vissen. Meestal mag het maar heel soms is het verboden, en 

het is zonde om een bekeuring te riskeren. 



 

Dia 13: Als je op de fiets stapt dan kom je buiten je woonplaats al snel mooie 

viswateren tegen, zoals poldervaarten en -sloten. Hier zwemmen zeker 
blankvoorns, ruisvoorns en brasems en vaak nog veel meer vissoorten. Ook 

hiervoor geldt: check eerst even of je er mag vissen.  

 
Dia 14: Vooral blankvoorns vang je vaak goed onder bruggen. Als de brug voor 

schaduw in het water zorgt dan zoeken vissen er beschutting tegen de wegvraat 

door roofvissen en visetende vogels.  

 
Dia 15: Nog zo’n mooie donkere plek: een duiker. Als het water in de duiker 

voldoende diep is dan zwemmen er zeker vissen in rond. Vis zo dicht mogelijk 

tegen de opening aan of zelfs een beetje erin, dan krijg je het snelst beet. 
 

Dia 16: Bij waterplanten vinden vissen voedsel en beschutting. Hoe dichter je 

tegen de planten aan vist, hoe sneller je beet krijgt. Dit geldt ook voor 
takkenbossen die in het water liggen; dichtbij de takken kun je vaak goed vis 

vangen. 

 

Dia 17: Als in het najaar het water afkoelt, zwemmen veel vissen naar diepere 
en beschutte plekken in het water. In de wintermaanden kun je daardoor in 

havens veel vis vangen, vooral blankvoorns. Check wel eerst of je in de haven 

mag vissen en let altijd op je veiligheid, want kades en steigers kunnen in de 
winter spekglad zijn. 

 

Dia 18: Vissen zijn alleseters en je kunt ze met heel veel aassoorten vangen. We 
bespreken kort de beste aassoorten.  

 

Dia 19: Vrijwel alle vissoorten zijn gek op maden. Je koopt ze in de 

hengelsportzaak of dierenspeciaalzaak. Prik één of twee maden op je haak en 
voer regelmatig wat maden rondom je dobber. Als je na het vissen wat maden 

over hebt, dan kun je ze een aantal dagen bewaren in de koelkast. Zorg dan wel 

voor een goed afsluitbaar madendoosje, met kleine luchtgaatjes in de deksel. 
 

Dia 20: Brood is een ideaal aas, omdat veel vissen er gek op zijn en je het altijd 

wel in huis hebt. Vers witbrood werkt het beste, hiervan knijp je een klein plukje 

op de haak. Je kunt wat geweekte stukjes brood rondom je dobber voeren om 
vis te lokken. 

 

Dia 21: Wormen koop je bij de hengelsportzaak of je spit ze zelf uit de grond. 
Heel veel vissoorten zijn gek op een kronkelende worm en je maakt naast 

blankvoorn, ruisvoorn en brasem dus zeker kans op andere soorten. 

 
Dia 22: Op de volgende dia’s kijken we wat er komt kijken als je met de vaste 

hengel gaat vissen. Het is prettig als je de eerste keer samen vist met iemand 

die ervaring heeft. Zo leer je het snelst de fijne kneepjes. 

 
Dia 23: Voordat je gaat vissen zul je in elk geval een hengel en een vistuigje 

moeten hebben. Dit koop je meestal in een hengelsportzaak of een 

dierenspeciaalzaak met hengelsportafdeling. In de winkel kunnen ze je uitleggen 
welke materialen je nodig hebt. Goede extra materialen om aan te schaffen zijn 

een hakensteker, peilgewicht, onthaakmatje en landingsnet. 



 

Dia 24: Dit is een afbeelding uit het boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’. 

Hier zie je hoe je een hengel moet optuigen, dus hoe je een vistuigje aan de 
hengel vastmaakt. Afhankelijk van het type hengel kan dat via een ‘kikkertje’ of 

een topconnector. Die laatste manier is het meest eenvoudig. 

 
Dia 25: Met behulp van een peilgewichtje kun je de diepte van het water 

bepalen. Met dit gewichtje aan de haak zinkt de dobber. Schuif vervolgens de 

dobber omhoog tot het puntje net boven water uitkomt. Nu weet je de 

waterdiepte. Schuif de dobber dan een klein stukje naar beneden, dan weet je 
zeker dat je vlak boven de bodem vist. Daar zwemmen de meeste blankvoorns 

en brasems. Ruisvoorn zwemt vaak hoger in het water, dus hiervoor kun je het 

beste net onder het wateroppervlak tot ongeveer de halve waterdiepte vissen. 
  

Dia 26: Om vis naar je stek te lokken kun je lokvoer gebruiken. Het meest 

eenvoudige voer maak je met oud brood en wat water, maar je kunt ook kant-
en-klaar lokvoer kopen in de hengelsportzaak. Maak het voer een beetje nat 

zodat je er ballen van kunt kneden, zo groot als een mandarijn. Voer niet teveel; 

een paar balletjes bij de dobber is voldoende. 

 
Dia 27: Bevestig nu het aas op de haak. Als je met brood vist knijp je een klein 

pluimpje brood rondom je haak. Voor blankvoorn mag dat pluimpje wat kleiner 

zijn dan voor ruisvoorn en brasem. 
 

Dia 28: Als je met maden vist dan prik je één of twee maden aan de haak. Prik 

ze net door het velletje aan de kant waar je de twee ‘puntjes’ aan de made ziet. 
Als de made na een tijdje niet meer beweegt, bevestig dan een nieuwe. 

 

Dia 29: Nu kun je de dobber en het aas inleggen op je visplek. Het handigst 

gaat dat wanneer je de hengel in je ene hand houdt en met je andere hand de 
lijn ter hoogte van de knijpgewichtjes vastpakt. De hengel wijst omhoog. Op het 

moment dat je het aas loslaat laat je de hengel iets naar voren zwiepen en geef 

je de hengeltop op het juiste moment een klein wipje omhoog. Dat laatste geeft 
het aas net even wat extra snelheid, waardoor het verder in het water komt. 

 

Dia 30: Let nu goed op je dobber. Bewegingen aan de dobber of kleine tikjes 

verraden de aanwezigheid van een actieve vis. Zie je dergelijke bewegingen, let 
dan extra goed op. 

 

Dia 31: Je hebt echt beet als de dobber onder gaat of schuin door het water 
beweegt. Dat is het moment om aan te tikken. Dat doe je met een korte 

polsbeweging en het iets optillen van de hengel. 

 
Dia 32: Als je de vis hebt gehaakt laat je deze rustig moe zwemmen in het 

water. Til hem er niet zomaar uit, maar trek de vis rustig naar de oever en pak 

hem voorzichtig met een natte hand uit het water. Grotere vissen kun je het 

beste boven een landingsnet trekken en dan met twee handen aan het net uit 
het water tillen.  

 

Dia 33: Zorg dat de vis altijd goed nat blijft, zodat de slijmlaag niet beschadigd. 
Die slijmlaag beschermt de vis tegen ziektes. Leg een grotere vis altijd op een 

natte onthaakmat, om beschadigingen te voorkomen. Als het haakje voorin de 

bek zit kun je het voorzichtig met je vingers verwijderen. Als het haakje iets 



 

dieper zit dan gebruik je een hakensteker. Zit het haakje heel diep? Knip dan de 

lijn kort bij de bek af en zet de vis terug. Meestal raakt de vis het haakje weer 
snel kwijt. 

 

Dia 34: Zet de vis na het onthaken weer snel terug in het water. Dit doe je laag 
bij het water, waarbij je de vis uit je hand laat wegzwemmen. 

 

Dia 35: Na je eerste vangst kun je uiteraard proberen om er nog eentje te 

vangen. Dat kan op dezelfde plek of een stukje verderop. Wat je ook doet, let 
altijd op het welzijn van de vis en laat aan de waterkant geen troep achter. Zo 

blijven we nog lang van het vissen genieten! 


