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>> WITVISSEN > MATCHVISSEN VOOR BEGINNERS

Vissen met de matchhengel wordt 
vaak gezien als een technische 
visserij voor specialisten. Neem 
je echter een aantal basisregels 
in acht, dan is matchvissen een 
hele actieve en leuke manier om 
witvis te vangen. Rob Punselie 
legt je in dit artikel stap voor stap 
de basis van het ‘matchen’ uit.
TEKST: ROB PUNSELIE > FOTOGRAFIE: BRAM BOKKERS

>>

MATCHHENGEL 

BASICS

Waar technieken als het vissen met de vas-
te stok, feeder en methodfeeder door veel 
witvissers worden opgepakt, laten velen 

het matchvissen echter links liggen. Of ze stoppen er 
na een vruchteloze  poging al snel weer mee, waarna 
de matchhengel achterin de schuur belandt of te koop 
wordt aangeboden. Dat is zonde, want het is een hele 
leuke en actieve manier van vissen. En zeker niet moei-
lijk als je een aantal basisregels in acht neemt, wat han-
digheidjes toepast en een beetje geduld hebt.
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>> HENGEL
De matchhengel is speciaal 
gebouwd om op afstand met een 
dobber te kunnen vissen. Deze 
werphengel is daarom voorzien 
van een groot aantal hoogstaande 
ogen en de actie van de blank zit 
vooral in de top. Kies voor een 3.90 
of 4.20 meter lange matchhengel 
en combineer deze met een werp-
molen in het 2500- tot 4000-for-
maat. Op de molen spoel je een 
soepele nylon lijn met een diame-
ter van 16/00. Stug nylon ‘springt’ 
namelijk van de molen en loopt 
minder goed door de geleide-ogen, 
wat een grotere kans op pruiken 
geeft tijdens het werpen.

>> AFSTELLEN
Houd ook het afstellen van de 
dobber zo simpel mogelijk. De 

basisregel is dat 75% van het to-
tale gewicht bij de dobber komt. 

De resterende 25% verdeel je over 
het stuk lijn van dobber tot haak. 

Daarbij komt zo’n 60% op iets 
meer dan de helft te zitten en de 

resterende 40% op zo’n driekwart 
lengte. Werk bij de verdeling van 
het werpgewicht van groot naar 
klein, zodat de lichtste hageltjes 

richting de haak komen te zitten. 
Ook sluit ik de werpgewichtjes 

bij de dobber altijd op tussen 
twee kleinere exemplaren, dit om 
verschuiven te voorkomen. Maak 

de lijn altijd even nat voordat je 
de boel dichtknijpt. Dat voorkomt 

beschadigingen aan de lijn.

>> VOORWERK
Vind je het afstellen van de dobber een lastige klus? Pak dan een waggler waar het 
grootste gedeelte van het werpgewicht al in de dobber zit. Dit staat erop vermeld als 
bijvoorbeeld 5 + 1. Vijf gram werpgewicht is in de waggler verwerkt en er is nog één 
gram nodig om de dobber scherp af te stellen. Je kunt dit ook op je gemak thuis doen. 
Met de hengel opgetuigd of middels een tuigenplankje. Maak een tuigje – inclusief  
dobber en loodverdeling – van een paar meter lang met bovenaan een klein lusje. Hier 
verbind je aan de waterkant de hoofdlijn aan met een bloedknoop. Aan het onderste 
uiteinde komt ook een lusje waar je de 30 cm lange onderlijn van 12/00 of 14/00 
nylon met een haakje maat 10 tot 14 in hangen.

>> WERPEN
Het werpen vergt enige oefening, maar 
met wat geduld en beleid moet dit lukken. 
Draai de dobber tot ongeveer 75 cm onder 
de top en wijs met die laatste schuin om-
hoog naar voren. Beweeg de hengel naar 
achteren waarbij de lijn zijdelings langs je 
heen pendelt – houd daarbij rekening met 
de wind zodat de lijn altijd van je af waait. 
Op het moment dat de lijn niet meer verder 
naar achteren kan doorzwaaien, zet je de 
voorwaartse worp in. Zodra de waggler 
naar voren vliegt richting mikpunt, laat je 
de lijn los die je met je wijsvinger tegen de 
spoelrand vasthield.

16/00 nylon
hoofdlijn

± 30 cm 12-14/00 nylon
onderlijn

haakje maat
10 tot 14

16/00 nylon
hoofdlijn

± 30 cm 12-14/00 nylon
onderlijn

haakje maat
10 tot 14

'ZORG DAT JE BIJ HET WERPEN DE RUIMTE HEBT EN NIET WORDT 
GEHINDERD DOOR OVERHANGENDE BOMEN EN STRUIKEN ACHTER 

JE'

>> TABEL
De meeste wagglers hebben 
een gewichtsaanduiding in een 
Engelse maatvoering. Zo bete-
kent 3AAA dat de dobber 3 X 
AAA= 3 X 0,8= 2,40 gram nodig 
heeft. Op mijn telefoon heb ik 
een omrekentabel bij de hand 
(die is te vinden op de website 
van HSV Lunteren) waarop pre-
cies staat aangegeven hoeveel 
gram een specifieke maat is.

>> DOBBER
Er zijn tal van soorten matchdob-
bers, maar houd het simpel en kies 
voor een straight waggler. Dit is 
een langgerekte pen – gemaakt van 
pauwenveer, balsa of hol plastic – 
voor het vissen in (bijna) stilstaand 
water die alleen aan de onderkant 
een bevestigingsoogje heeft. Kies 
voor een waggler met een dunne 
antenne: die is gevoeliger dan een 
met een dikke top. Maak echter 
niet de fout om te beginnen met 
een te lichte dobber. Vergeet het 
vissen met de vaste stok en pak een 
waggler die minimaal 5 tot 6 gram 
werpgewicht nodig heeft. Dat werpt 
lekker en ligt stabiel op je voerplek; 
ook als er wat wind opsteekt. En stel 
je de waggler goed af, dan vang je 
echt geen vis minder.

FEATHERING  
THE LINE

>> OP DE BODEM
Stel de waggler zo af dat de haak met 
onderlijn een aantal cm op de bodem 
ligt. Zorg wel dat het eerste werpge-
wichtje (gezien vanaf de haak) los van 
de bodem staat. Staat er behoorlijk wat 
trek, dan kun een klein gewichtje op de 
onderlijn knijpen zodat die op de bodem 
en wat vaster op je voerstek ligt. Dit 
omdat ons hoofddoel in eerste instantie 
brasem is en deze vis zijn voedsel op de 
bodem zoekt. Gooi nadat je de diepte 
op de matchhengel hebt ingesteld de 
peilhengel nog een keer in op de stek. De 
schuifdobber dient nu als baken om het 
lokvoer op de juiste plek te krijgen.

Zou je de dobber niet afremmen vlak voordat die het 
water raakt, dan ontstaat er een grote pruik. De kunst is 
dus om de lijn zo te controleren dat de onderlijn gestrekt 
achter de dobber in het water komt. Dit principe van 
feathering the line vereist enige oefening: met je wijsvin-
ger tegen de spoel rem je de lijn zodanig af – niet te hard 
en niet te zacht – dat die zich strekt in de lucht. Het is de 
bedoeling dat de dobber met de gestrekte onderlijn een 
paar meter achter de voerplek landt, waarna je met een 
paar snelle slagen van de molen en de hengeltop in het 
water de lijn onder water trekt (zodat wind en stroming 
minder invloed hebben op de dobber). Het afremmen van 
de dobber kun je ook voor elkaar krijgen door aan het 
einde van de worp de hengeltop in het water te steken. 
De weerstand in het water zal de lijn voldoende afrem-
men en de onderlijn doen strekken. Vervolgens zakt de 
haak met ons aas langzaam naar de bodem. Alles ligt nu 
op zijn plek, dus laat de brasem maar komen!

>>  
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>> BEGIN 
DICHTBIJ
Maak niet de fout om als beginner 
gelijk op gigantische afstanden te 
willen vissen. Het peilen, precies 
op de voerstek werpen en onder 
controle houden van de uitstaan-
de lijn – zodat de dobber niet van 
de voerstek wandelt onder invloed 
van wind en stroming – wordt dan 
knap lastig. Start daarom met vis-
sen op afstanden van maximaal 15 
tot 20 meter. Zo kun je het werpen 
op een prettige manier onder de 
knie krijgen. Heb je hier na verloop 
van tijd een beetje handigheid in 
gekregen, dan kun je gaan probe-
ren om met dezelfde dobber op 
grotere afstanden te vissen.

>> PEILEN
Peilen met de matchhengel is geen sinecure – je gooit de 
boel met twee gewichten die tegen elkaar inwerken snel 
in de knoop – dus pak ik hier voor een andere werphengel 
(zoals een spin-, feeder- of karperhengel). Zet een stuitje op 
de lijn, met daaronder een flinke schuifdobber en aan het 
uiteinde een werpgewicht van enig formaat. Breng het bo-
demverloop op je stek zorgvuldig in kaart en kies gelijk een 
mikpunt dat straks dient als referentie bij het inwerpen.

>> VOER EN AAS
Aan het kant-en-klare lokvoer dat ik gebruik voeg ik eerst altijd maïs uit blik 
toe. Dat heb ik thuis – met vocht en al – in de blender gegooid. Met name 
brasem is hier dol op. Bevochtig het voer verder met kleine beetjes water en 
druk het als het de gewenste structuur heeft door een zeef. Laat het daarna 
even rusten. Controleer of er eventueel nog een beetje water bij moet en voeg 
maden, casters en geknipte mestpieren toe. Maak zes balletjes ter grootte 
van een groot kippenei en gooi die met behulp van een vast mikpunt aan de 
overkant op je stek. Gooi met de werppijp ook wat losse casters en maden op 
de stek. Herhaal dit laatste regelmatig tijdens het vissen, maar wees spaar-
zaam met de hoeveelheid (zo’n tien maden en casters is meer dan voldoende). 
Zit de beet er goed in, breng dan af en toe nog een balletje voer. Op de haak 
prik ik meestal een mestpiertje (voor de brasem) met daarachter een made of 
caster zodat de worm niet van de haak kan kruipen.
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>> LIJN ONTVETTEN

Steun de matchhengel zo af dat de top van de hengel zich 
iets boven of net in het water bevindt. Zo heeft de wind mi-
nimale invloed op de lijn. Op de voorsteun zit ook een stukje 
schuimrubber met daarop wat zeepsop. Door de lijn bij het 
binnendraaien over het schuimrubber te laten lopen, wordt 

deze ontvet. Het effect is dat de lijn beter zinkt en 
wind en stroming hier minder grip op hebben. 
Voordat ik begin met vissen, ontvet ik de nylon 
op de molen ook eerst met een beetje zeepsop 
uit een klein flesje.

De 
lijn zinkt 

beter als je 
deze met een 

beetje zeepsop 
ontvet 


