
 

 

Presentatie Vissen met de werphengel 
 

Begeleidende tekst bij de presentatie 
 

Dia 1: Openingsdia 

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

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

vissen met de werphengel 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 werphengel eruit kan zien.  

 
Dia 3: In principe kun je met de werphengel vrijwel alle vissoorten vangen, maar 

in de praktijk vis je vooral op wat grotere vissen, zoals brasem, karper en zeelt.  

 
Dia 4: Als eerste kijken we naar de brasem, die vaak in scholen door het water 

zwemt. 

 
Dia 5: Bespreek de tekst op de dia 

 

Dia 6: De karper is een vissoort die heel groot en sterk kan worden. Voor het 

vangen van deze soort heb je echt een stevige werphengel en een molen met 
een goed werkende slip nodig. 

 

Dia 7: Bespreek de tekst op de dia 
 

Dia 8: De zeelt komt tegenwoordig in steeds meer wateren voor. Er is dus een 

goede kans dat je deze mooie vis een keer vangt. 
 

Dia 9: Bespreek de tekst op de dia 

 

Dia 10: We gaan kijken naar de beste plekken waar je brasem, karper en zeelt 
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: In de sloten, vijvers en vaarten bij jou in de buurt zwemt vrijwel zeker 

brasem, karper en zeelt. Met de pen kun je overal prima vissen. Als je weinig 

begroeiing en obstakels ziet, dan volstaat over het algemeen een nylon lijn met 

een dikte van 20/00 tot 25/00.  
 

Dia 12: Zelfs in vaarten en kanalen middenin de stad kun je prima vis vangen, 

waaronder hele grote exemplaren. Vaak zwemt de meeste vis bij onderbrekingen 
in het water, zoals een veld met waterplanten, een brug of een zijwatergang.  

 

Dia 13: Als je op de fiets stapt dan kom je buiten je woonplaats al snel de 
mooiste viswateren tegen. Polderweteringen zoals deze zijn ideaal om struinend 

met de pen te bevissen, waarbij je de smalle zijsloten niet moet vergeten. Het 

bestand bestaat meestal uit grote brasems, zeelten en slanke, oersterke 

schubkarpers. Bekijk wel eerst op de VISplanner app of op VISplanner.nl of je 
met jouw VISpas in het water mag vissen.   

 



 

 

 

Dia 14: Bruggen zijn echte hotspots. Met de pen kun je pal naast of zelfs onder 
de brug vissen. Vaak ligt er troep op de bodem, dus gebruik een sterke nylonlijn 

van minimaal 30/00. 

 
Dia 15: Vooral karpers liggen graag in de openingen van duikers. Laat je aas 

vlak voor de opening zakken en werp een handje voer bij je pen. 

 

Dia 16: Overhangende struiken zijn zeer aantrekkelijk voor vissen. Ze vinden er 
voedsel en beschutting, zeker als er minimaal een halve meter water onder 

staat. Als je dicht tegen de takken aan vist dan is de kans groot dat je snel beet 

krijgt. 
 

Dia 17: Bij waterplanten is veel natuurlijk voedsel te vinden, vandaar dat vissen 

er graag zwemmen. Vis dicht bij de planten, met een niet te dunne lijn. 
 

Dia 18: Wateren die dicht begroeid zijn met onderwaterplanten zijn lastig 

bevisbaar. De haak en lijn zullen snel vasthaken aan de planten en het is moeilijk 

om het aas bij de bodem aan te bieden. Zoek naar grotere open plekken en werp 
daar je aas in. Je kunt ook proberen om drijvend te vissen met een broodkorst. 

Op die manier maak je kans op karper. 

 
Dia 19: Je kunt brasem, karper en zeelt met heel veel aassoorten vangen. Een 

aantal aassoorten bewijzen echter al jarenlang hun vangkracht, dus deze kun je 

zeker proberen. 
 

Dia 20: Het beste allround aas waarmee je alle vissoorten kunt vangen zijn 

grote witte maden. Prik drie tot vijf maden op een wat dunnere haak en voer 

regelmatig wat maden rondom je pen. 
 

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. Dus je maakt naast 
brasem, karper en zeelt ook kans op andere vissoorten. 

 

Dia 22: Brood is eigenlijk een ideaal aas. Je hebt het altijd in huis en je kunt er 

prima vis mee vangen. De meeste vissers gebruiken vers witbrood en knijpen 
een plukje brood op de haak. Je kunt wat geweekte stukjes brood rondom je pen 

voeren. 

 
Dia 23: Voor veel penvissers is zoete blikmais het favoriete aas. Prik twee of drie  

korrels op je haak en voer na het ingooien een paar handjes mais bij de pen. Als 

je na het vissen wat mais over hebt, dan kun je dat prima in de vriezer bewaren 
voor een volgende keer. 

 

Dia 24: Zachte pellets koop je in de hengelsportzaak. Veel vissen zijn er gek op! 

Er zijn ook harde pellets te verkrijgen, maar die zijn niet geschikt om op je haak 
te prikken. Vraag de winkelier om advies, zodat je zeker weet dat je de goede 

pellets koop. 

 
Dia 25: Op de volgende dia’s kijken we wat er komt kijken bij een vissessie. Bij 

deze sessie wordt met de pen op karper gevist.  



 

 

Dia 26: Dit is alles wat je nodig hebt: een hengel, schepnet, onthaakmat en een 

tasje met aas en klein materiaal. Op deze manier ben je heel mobiel en kun je 
snel verkassen als je een tijdje geen beet krijgt. 

 

Dia 27: Aan de waterkant kijk je eerst of je ergens een teken van leven ziet, 
zoals een zwemmende karper, bellen of modderwolken. Zie je dat niet, kies dan 

de meest aantrekkelijke visplek. Bijvoorbeeld de rand van een rietkraag. 

 

Dia 28: Heb je voldoende tijd, maak dan enkele voerplekjes op twee of drie 
veelbelovende plekken.  

 

Dia 29: Een paar handen voer per plek is voldoende. Vervolgens ga je op de 
eerste plek vissen. Krijg je geen beet, dan verkas je naar de volgende plek. 

 

Dia 30: Zorg dat de slip van je molen goed is afgesteld, zodat je lijn niet breekt 
als de karper er met kracht vandoor schiet. De slip moet lijn afgeven als je met 

enige kracht aan de lijn trekt. 

 

Dia 31: Prik nu enkele korrels mais op je haak. Het is goed als de haakpunt net 
vrij blijft, dat vergroot de kans dat je de vis na een aanbeet goed haakt. 

 

Dia 32: Via een onderhandse worp werp je de pen met het aas op je voerplekje. 
Het afstellen van de pen op de juiste waterdiepte doe je door het stuitje op de 

lijn hoger of lager te schuiven. Soms moet je twee of drie keer opnieuw inwerpen 

voordat je pen goed staat. Hij staat het mooist als het puntje één of twee 
centimeter boven water uitsteekt. 

 

Dia 33: Door laag te zitten en rustig te bewegen, verjaag je de vissen niet. Blijf 

na het inwerpen goed opletten.  
 

Dia 34: Bellen of kleine bewegingen van je pen verraden de aanwezigheid van 

een actieve vis. Met een pet en polaroidbril zie je alles veel beter. 
 

Dia 35: Na een paar kleine tikjes gaat de pen schuin onder. Dat is het moment 

om aan te slaan! 

 
Dia 36: Laat de vis rustig uitrazen en zorg dat hij niet in de planten of takken 

zwemt. Dat doe je door met je hengel in tegengestelde richting wat kracht op de 

vis uit te oefenen. Rem eventueel met je vinger de molenspoel af, zodat de vis 
geen lijn meer kan nemen. Als de vis is moegestreden dan trek je hem boven het 

landingsnet en til je het net iets op als de vis er volledig boven is.  

 
Dia 37: Til het net met de vis voorzichtig met twee handen op en leg de vis op 

de klaarliggende onthaakmat. Verwijder de haak met je vingers of met een 

onthaaktangetje. 

 
Dia 38: Nu kun je de vis met een meetlint opmeten, eventueel wegen en 

vervolgens een foto maken. Houd de vis vochtig, bijvoorbeeld met behulp van 

een opvouwbaar emmertje dat je met water vult. Zorg dat de vis niet te lang op 
het droge is en zet hem voorzichtig en laag bij het water terug. 

 

Dia 39: Vergeet vooral niet te genieten! 


