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Op niet één spinhengel staat 
vermeld dat je er uitsluitend 
kunstaas voor roofvis aan 
mag hangen. Sterker nog: in 
de tijd dat je nog niet voor 

bijna elke vissoort een speciale hengel kon 
kopen – mijn jonge jaren, alweer even ge-
leden – deden wij zo ongeveer alles met 
onze spinhengel. Met dezelfde hengel 
waarmee we in het najaar en de winter 
alle sloten van het Westland afgingen op 
zoek naar baars en snoek, visten we in de 
zomer met een brok kaas dan wel gekook-
te aardappel op karper of met een worm 
op brasem. Die spinhengel werd zelfs wel 
eens ingezet om in de branding of vanaf 
de golfbrekers van Kijkduin op bot te peu-
teren. Kortom: de spinhengel was toen 
al multifunctioneel. En is dat in geval 
van die twee dekselse gesloten maanden 
nog steeds. Daarom presenteer ik je deze 
maand vier visserijen die je prima met 
één en dezelfde spinhengel kunt doen.

AAN DE SLAG MET 
DE SPINHENGEL
IN DE GESLOTEN TIJD

Spinhengels zijn 
gemaakt voor het 
vissen met spinners 
en ander niet al te grof 
en zwaar kunstaas. 
Dat is echter niet 
toegestaan vanaf 1 
april tot de laatste 
zaterdag van mei. Dit 
betekent echter niet 
dat je spinhengel bijna 
twee maanden lang 
werkloos in de hoek 
hoeft te blijven staan: 
Ed Stoop geeft je in dit 
artikel tips voor vier 
leuke alternatieven in 
de gesloten tijd.
TEKST: ED STOOP > FOTOGRAFIE: SANDER BOER, 
RAYMOND HAKKERT & RICK JANSEN
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>> PENNEN OF OPPERVLAKTEVISSEN OP KARPER
Voor het penvissen op karper is een mooie, 
zachte penhengel van 3,6 meter lang natuur-
lijk heerlijk. Daarmee kun je het aas perfect 
achter een wat bredere rietkraag presente-
ren, maar ook met een wat langere spin-
hengel kun je prima met de pen op karper 
vissen. Een molen met daarop 26/00 nylon 
lijn, simpel pennetje, wat werpgewichtjes, 
wide gape haak maatje 6 of 8, zoete maïs uit 
blik, landingsnet en onthaakmat; meer heb 
je niet nodig. Met een paar maïskorrels op de 
haak kun je dit aas tegen het riet in een niet 
al te brede sloot werpen of allerlei andere 
aantrekkelijke plekjes afvissen.

Zeelt
Overigens kun je met de aassoorten voor 
de karper (maïs, maden, broodvlok, deeg, 
wormen, mini-boilies) ook heel goed zeelt 
vangen. April en mei zijn de topmaanden 
voor Tinca tinca aangezien het water dan 
nog niet is dichtgegroeid met waterplan-

ten – ’s zomers is daardoor in veel typisch 
‘penwater’ namelijk niet meer met goed 
fatsoen te vissen.

Drijvend vissen
Je kunt het ook nog een stuk simpeler aan-
pakken en drijvend op karper gaan vissen. 
Dan heb je alleen een gecoate haak (teveel 
blingbling schrikt de vis mogelijk af) en 
drijvend aas als een drijvende hondenbrok 
nodig. In een aflevering van Vis TV enkele 
jaren terug heb ik laten zien dat dit prima 
kan: eerst ving ik aan de oppervlakte met 
de spinhengel een dikke spiegelkarper en 
daarna een bul van een graskarper. Toen 
bleek het vissen met een 2.40 meter lange 
spinhengel zelfs een groot voordeel op te 
leveren. Daarmee kon ik heel gemakkelijk en 
loepzuiver een brokje aas in een gaatje tus-
sen waterplanten of zelfs pal voor de neus 
van een karper presenteren – beter nog dan 
met een lange karperhengel.

>> SILVER DROPSHOTTEN
De dropshottechniek is niet exclusief voorbehouden aan het 
roofvissen. Want door de haak aan een dropshotmontage van 
maden of wormen te voorzien, kun je ook uitstekend witvis 
vangen. Dit gegeven is inmiddels al redelijk bekend, dus de 
term silver dropshotten zal bij veel sportvissers een belle-
tje doen rinkelen. Nu zijn er voor het dropshotten speciale 
hengels ontwikkeld, maar dit kan eveneens prima met een 
spinhengel voorzien van een gevoelige top.

Montage
Bovendien staat het aantrekkelijk boven de bodem laten ‘dan-
sen’ van een paar maden of een mestpier zelfs bij de kleinste 
blankvoorn garant voor een niet mis te verstane aanbeet – om 
nog maar te zwijgen over een dikke baars die zich hier aan 
vergrijpt. De montage bij deze techniek is kinderlijk eenvoudig. 
Onderaan je fluorocarbon onderlijn bevestig je een 
werpgewichtje. Circa 30 cm daarboven monteer 
je een zijlijntje van 18/00 nylon met daaraan 
een haakje nummer 12 of 14. Prik hier een 
paar maden of een worm op en laat deze 
verleidelijk heen en weer bewegen op in-
teressante stekken. Zo kun je met je spin-
hengel in water met een goed bestand 
aan witvis fantastische sport beleven.

stek. Zit er winde, dan duurt het vaak niet 
lang voordat ze het brood van het waterop-
pervlak komen happen. Werp vervolgens je 
lijn met daaraan alleen een haak (maat 8) 
voorzien van een korstje brood tussen de hap-
pende windes. Doop dit korstje wel altijd even 
in het water: zo werp je een stuk verder dan 
met een droge pluk brood. Om het afgooien 
van je aas te voorkomen, kun je een baitband 
(mini-elastiekje) gebruiken. Hiermee klem je 
de korst of grote broodvlok om de haaksteel 
zodat die stevig blijft zitten. Het is echt 
super spannend om te midden van aan de 
oppervlakte happende windes je korst te zien 
worden gepakt – zeker als zo’n bak van een 
winde de dader blijkt te zijn. 

>> VLOKKEN OP RUISVOORN
Het vlokvissen op ruisvoorn is nog zo'n visserij die zich prima leent voor de spin-
hengel. Al is de manier van vissen dikwijls eenvoudiger dan het vinden van school-
tjes grote ruisvoorn. Plekken waar ze zich graag ophouden zijn grote rietkragen en 
velden waterplanten met lelies en gele plomp. Heb je ze eenmaal gevonden – voor 
Vis TV lukte ons dat menigmaal in de polder, de Kromme Rijn en de sloten van 
Het Twiske – dan wacht je echt een fantastische ervaring. Ruisvoorns blijken vaak 
helemaal niet die schuwe vissen waar we ze vaak voor houden. Een broodvlok van 
formaat wordt door een ‘rooie rijer’ zo naar binnen gewerkt.

Vlokdobber
Vlokvissen doe je met een zogenaamde vlokdobber. Deze korte, min of meer 
druppelvormige dobber heeft een centraal gat waar de lijn doorheen loopt. Kies 
voor een exemplaar met 1,5 gram drijfvermogen. Dat is over het algemeen zwaar 
genoeg en laat zich ook gemakkelijk een eind werpen. Boven de dobber schuif je 
een stuitje op de lijn zodat je de diepte waarop je vist kunt bepalen. Onder de dob-
ber zet je eerst een paar flinke hagels op de lijn en 30 tot 40 centimeter daaronder 
bevestig je een forse, dunstelige haak nummer 8, 10 of 12. Aangezien ruisvoorns 
hun voedsel dikwijls van het wateroppervlak halen, hoef je vaak maar 20 tot 40 
centimeter diep te vissen.

In iedere rivier of getijdewater in ons land 
zwemt winde – vaak zelfs grote winde 
tot meer dan een halve meter lang. Deze 
prachtige vissen zijn heel goed te vangen met 
je spinhengel wanneer je ze eenmaal hebt 
gevonden of met drijvende broodkorsten 
hebt gelokt. Plaatsen waar je winde kunt aan-
treffen zijn rondom de kribben van de Waal, 
IJssel, Nederrijn, Lek en andere grote rivieren. 
Maar je vindt ze ook tussen schepen die lig-
gen aangemeerd in het Rotterdamse haven-
gebied of langs de kades van de Merwede.

Baitband
Neem een partij oud en in blokjes gesneden 
brood mee en voer wat handen brood op je 

>> DRIJVEND OP  WINDE

Kijk op www.
vissendoejezo.nl in 

de editie ‘Penvissen op 
karper’ hoe je precies 
te werk gaat bij deze 

techniek

Kijk op 
www.vistv.nl voor 

video's waarin Ed & 
Marco in afleveringen 
van Vis TV gaan silver 

dropshotten en met 
de korst op winde 

vissen


