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Op cultuur- en karperwateren huizen vaak enorme brasems. De method-feeder is 
volgens wedstrijdvisser en meervoudig jeugdinternational Ramon Ansing (22) de 
ideale hengel om deze vloermatten te vangen. Aan de Kleine Wielen even buiten 
Leeuwarden geeft hij voor Visblad TV een masterclass method-feederen.
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arperen op witvis. 
Dat is volgens Ra-
mon hoe je het me-

thod-feederen het beste kort 
omschrijft. Want ondanks de 
naam van deze techniek, wijkt 
die toch duidelijk af van de 
gebruikelijke visserij met een 
feederhengel en voerkorfje. 

‘KARPEREN’ OP BRASEM

K De korte onderlijntjes met 
hair-rigs en aas in de vorm 
van boilies of pellets doen 
inderdaad meer denken aan 
de moderne karpervisserij. 
“Boilies zijn het ultieme aas 
voor grote brasem op cultuur-
water en karperputten”, zegt 
Ramon. “Deze vissen zijn 

hier namelijk gewend om te 
foerageren op de voerplek-
ken van karpervissers. Die 
jongens vissen doorgaans 
met te grof materiaal om 
brasem te vangen. Ga je met 
lichter materiaal aan de slag 
en gebruik je kleinere haken 
(maatje 12 tot 16), dan hangt 

de brasem die je boilie naar 
binnen slurpt wel.”

ZAchTe henGeL
Op het eerste gezicht lijkt 
de set up van Ramon op die 
van een typische feedervis-
ser: zitkist met daarnaast een 
tafeltje voor het aas en andere 
benodigdheden, feedersteun, 
schepnet, etc. Maar in plaats 
van een ‘feederkanon’ voor 
de verre visserij – iets waar 
velen aan een groot water als 
de Kleine Wielen voor zouden 
kiezen – tovert hij een prach-
tige, lichte feederhengel (met 

bijpassende werpmolen in de 
4000 klasse) uit het foedraal. 
Deze is slechts 3,2 meter lang, 
geschikt voor een werpgewicht 
van ten hoogste 40 gram en in 
het bovenste gedeelte bijzon-
der zacht en buigzaam. “Me-
thodfeederen doe je namelijk 
zelden verder dan 30 meter uit 
de kant. Bovendien lenen de 
method-voerkorven die ik ge-
bruik zich qua vorm ook niet 
voor een extreem verre worp.”

VieR KORVen
Waar veel feedervissers voer-
korven in allerlei soorten en 
maten mee naar de waterkant 
slepen; heeft Ramon slechts 
vier korfjes op zijn plateau 

liggen. Een conventionele 
gaaskorf van een fors formaat 
waarmee hij aan het begin 
van de sessie snel een partij 
lokvoer met pellets en enkele 
maïskorrels op de plek brengt. 
Met de platte ‘flatbed feeder’ 
vist hij deze sessie. De andere 
twee korven, zogenaamde 
pelletkorven of schep-
korven, blijven onge-
bruikt. Deze zouden 
nodig zijn geweest 
indien het water 
meer dan twee me-
ter diep is: met een 
platte voerkorf raak 
je dan het voer al 
kwijt voordat de korf 
de bodem raakt. Aan-
gezien de Kleine Wielen 
amper twee meter diep is, 
volstaat de ‘flatbed’ vandaag.

TAFeLTJe-DeK-Je
Bij het aanleggen van de 
voerplek valt het me direct op 
dat Ramon de eerste vijf grote 

gaaskorven leegt zodra ze het 
water raken. “Zo ontstaat een 
brede neerdalende wolk voer 
met pellets. Daarna breng ik 
vijf korven met voer, pellets en 
enkele maïskorrels die ik tot 

VOER, PELLETS EN VOCHT
Bij aanvang van de sessie brengt Ramon eerst grondvoer vermengd met 
wat pellets. Gaat de vis het doen, dan schakelt hij over op pellets. Zowel 
bij het grondvoer als de pellets is het belangrijk om ze de juiste kleefkracht 
mee te geven.
Zo moet het voer goed plakken, maar ook weer snel uit elkaar vallen als de 
korf de bodem raakt. Dit is een kwestie van oefenen en uiteindelijk aanvoe-
len. Zijn voer bevochtigt Ramon steevast de avond voordat hij gaat vissen. 
Is het de volgende morgen sterk ingedroogd, dan voegt hij voorzichtig 
nog wat water toe. Vervolgens gaat alles door een voerzeef zodat er geen 
klonten achterblijven.
Ook de pellets moeten niet te droog, noch te nat zijn. “Ze moeten zo nat 
zijn dat ze blijven plakken, maar ook niet te sponzig te worden. Het moeten 
in het water wel pellets blijven.” Ook de pellets zet hij de avond tevoren in 
een bakje met water. “Precies zoveel dat er een filmlaagje water op komt 
te staan. Beslist niet meer, maar ook niet minder.” De volgende dag is al 
het vocht in de pellets getrokken en plakken ze voldoende om zich aan de 
voerkorf te kunnen hechten. 

Ramon hecht niet veel waarde 
aan de smaak en geur van zijn 
boilies, maar des te meer aan 
de kleur.

Opperste concentratie bij de 

focus op de feedertop.

De method-feeder 
montage is simpel: 
onder de feeder-korf 
zit een kort onder-
lijntje met aan het 
uiteinde een haak 
met een hair.

Ramon Ansing en ed met een aan de 
method-feeder gevangen brasem.
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op de bodem laat zakken al-
vorens ze snel leeg te trekken. 
Dan is de tafel gedekt en kan 
er gevist worden.” Daarvoor 
gebruikt Ramon een platte 
korf van 30 gram met inge-
bouwd elastiek dat als schok-
breker dient voor een grote, 
sterke vis. “Naast brasem 
moet je immers niet vreemd 
opkijken als bij deze visserij 
een karper of dikke zeelt zich 
in het aas vergist. Dan is nylon 
in combinatie met elastiek wel 
zo prettig.”

nYLOn LiJn
Inderdaad, een nylon hoofdlijn 
– om precies te zijn een met 
een diameter van 22/00. Dus 
geen gevlochten lijn zoals je 
in eerste instantie wellicht zou 
verwachten. “Je vist relatief 
dichtbij, dus dyneema is niet 

BONUSTIPS
Tenslotte geeft Ramon je hier 
nog een paar bonustips voor 
een succesvolle method-feeder 
visserij.
1 Weet waar je vist. Meet de 
afstand waarop je wilt vissen 
met behulp van twee stokjes 
die middels een touwtje van een 
bepaalde lengte (drie tot vijf me-
ter) met elkaar zijn verbonden. 
Wikkel de lijn om de stokjes en tel 
het aantal wikkelingen tot je de 
gewenste lengte hebt bereikt. Zet 
de lijn daarna vast in de lijnclip 
op de molen, zodat je aas steeds 
op dezelfde plek terechtkomt. 
Gebruik je een andere hengel om 
te voeren, volg dan exact dezelfde 
procedure.
2 Maak tijdens het vissen een 
extra voerkorf klaar. Dan kun je 
razendsnel een nieuwe, volle korf 
monteren, dan wel van werpge-
wicht of feedergrootte wisselen. 
Na het binnendraaien schuif je 
het toprubbertje omhoog, klik 
je de (lege) method-korf van het 
lusje en bevestig je een nieuwe 
korf. Zo ben je in een oogwenk 
weer aan het vissen.
3 Soms werkt het goed om niet 
precies op, maar juist iets voorbij 
de voerplek te vissen. Zet je lijn 
een paar slagen verder vast in de 
lijnclip om net over je voerplek 
heen te vissen. Houd er wel 
rekening mee dat je lijnzwem-
mers kunt krijgen van vis op de 
voerplek. In een enkel geval zoekt 
Ramon de vis zelfs vele meters 
voorbij de plek waar zijn voer ligt.

noodzakelijk. Bovendien zinkt 
nylon vrij snel, in tegenstelling 
tot een gevlochten lijn, en ligt 
het daardoor rustiger in het 
water. Zo krijgt de vis alle 
gelegenheid om zichzelf 
te haken.” Net als bij het 
moderne karpervissen 
maken we bij het method-
feederen gebruik van een 
zelfhaaksysteem waarbij 
het aas niet op de haak, 
maar op de hair daaron-
der is bevestigd. Zoals ge-
zegd geeft Ramon daarbij 
qua aaskeuze de voorkeur 
aan een boilie boven pel-
lets of maïskorrels.

bOiLie Op De hAiR
Het doosje met felge-
kleurde ‘knikkers’ (fluor-
rood, knalgeel, maar ook 
zwart) springt direct in 

het oog. Sommige 
boilies zijn zo fel 
van kleur dat je je af-
vraagt of een vis daar 
wel in wil bijten? 
In tegenstelling tot 
kleur hecht Ramon 
weinig waarde aan 
geur of smaak. 
“Het zijn allemaal 
gewone vismeel-
boilies. Daar boek ik 
doorgaans de beste 
resultaten mee.” De 
mini-boilies van 8 
en 10 mm mon-
teert hij op de hair 
achter een stevig, 

weerhaakloos (karper)haakje 
nummer 14. Dit doet hij met 
behulp van een dun, metalen 
spiraaltje dat aan de hair zit. 

“Dat prik je in de boilie, waar-
na die keurig en vooral stevig 
onder de haak blijft hangen – 
ook tijdens de worp.” De haak 
is aan een zeer kort onderlijn-
tje van 15 cm lang en 20/00 
diameter geknoopt, dat via een 
connector aan het elastiek van 
de voerkorf vast zit.

VOeRMALLeTJe
Heb je als kind vroeger op het 
strand of in de zandbak met 
vormpjes gespeeld en zand-
gebakjes gemaakt? Dan is dat 
een plus als je gaat method-
feederen. Ook bij deze visserij 
gebruik je een vormpje oftewel 
een voermalletje in de vorm 
van een soort soeplepel. “Daar 
leg je als eerste de onderlijn 
met boilie in. Vervolgens vul 
je de mal met vismeelvoer en 

METHOD-FEEDER VOERGEBAKJE

Leg de haak 
met boilie in 
de voermal.

Vul de mal 
met voer en/
of pellets.

Leg de korf 
op de mal en 
druk deze 
stevig aan.

het voer en de 
haak met boilie 

zitten nu vast 
op de korf.

KLEINE AANPASSINGEN
Method-feederen vraagt om 
de nodige kleine aanpassingen 
voor wat betreft je materiaal. De 
hakensteker die keurig over het 
bledje van je haakje glijdt, past 
bijvoorbeeld niet over de haak 
met oog die je bij deze visserij 
gebruikt. Een maatje grotere 
hakensteker biedt nu uitkomst. 
Vis je met haken die een hair 
hebben waar je de boilie met een 
stoppertje vastzet, zorg dan dat 
je een schepnet met zeer fijne 
mazen gebruikt. Daarin kan de 
stopper namelijk niet vastraken – 
wat voorkomt dat de hair breekt 
en je voortdurend haken dan wel 
onderlijnen aan het verwisselen 
bent.

pellets, leg je de korf 
er bovenop en druk je deze 

stevig in de mal. Het voer zit 
nu vast op de korf en de haak 
met boilie daar tussen.” Op de 
bodem van het water val-
len voer en pellets snel 
uit elkaar, zodat de boilie 
als het ware bovenop een 
bedje van voer en pellets 
ligt. Aangezien de boilie 
onder water lang intact 
blijft, heeft telkens 
ophalen geen nut. “Het 
is nu wachten op vis”, 
zegt Ramon.

LiJnZWeMMeRs
Na een half uurtje zon-
der actie, volgt ineens 
een stevige tik op de 
hengeltop. Ramon 
slaat aan, maar ook 
een gat in de lucht. 
“Een lijnzwemmer. Wel een 
teken dat er vis in de buurt 
van de voerplek aanwezig is.” 
Om aanbeten beter te kun-
nen herkennen, geeft hij zijn 
hengel wat bewegingsruimte 
op de steun. “Krijg je een tik 
op de top maar ben je niet 
zeker of het een aanbeet is, 
dan verschuif je de hengel wat 

zodat de lijn slap valt. Bij 
een aanbeet zal de lijn 

weer strak lopen. Is 
het een lijnzwemmer, 

dan blijft je aas rustig op 
zijn plek liggen.” Dat laatste 

is, ondanks wat flauwe bewe-
gingen op de feedertop, het ge-
val. Daarop besluit Ramon om 
de feloranje boilie te wisselen 
voor een geel exemplaar.

hengel om-
hoog houden, dan komt de vis 

snel naar het oppervlak om 
daar met zijn kop heen 
en weer te schudden. 
Dan is je haak zo ge-

lost.” Die zit nu echter keurig 
voorin de onderlip. Na die eer-
ste vis is het hek van de dam 
en meldt de ene na de andere 
‘platte’ zich. De switch van een 
platte korf met groen voer en 
daarin enkele pellets naar een 
korf met uitsluitend pellets, 
heeft een ware vreetrazernij 

doen ontstaan. Op mijn ver-
zoek prikt Ramon voor de grap 
weer eens zo’n oranje balletje 
aan de hair – kijken of ze die 
nu wel willen. Het antwoord 
laat niet lang op zich wachten: 
een knoert van een mannetjes-
brasem vol paaipukkels wordt 
voor de camera vereeuwigd.

OMschAKeLen
Die ligt amper vijf minuten 
op z’n plek als de hengeltop 
opnieuw, maar dan nog over-
tuigender krom vliegt. Ramon 
houdt de hengel horizontaal 
tijdens de dril en even later 
glijdt de eerste grote brasem 
rustig het net in. “Zou je de 

een dun, metalen spiraaltje 
maakt een stopper om de 
boilie op de hair te houden 
overbodig.

check de video op www.hetvisblad.nl voor 
alle method-feeder tips van Ramon!

een dikke brasem kan bijna worden geland.

Ramon brengt eerst tien gaaskorven met voer en pellets, voordat hij met de method-feeder gaat vissen.

Method-feederen is net karperen op witvis.


