
Op de redactie krijgen we regelmatig vragen over de basis van bepaalde 
vistechnieken. Daarom hebben we besloten een instructiereeks te maken 
met de naam VISSEN DOE JE ZO. De komende vier maanden behandelen 
we elke maand een techniek, te beginnen met het vissen op karper met 
een vastloodsysteem. Marco laat stap voor stap zien hoe je zo’n sessie 
aanpakt. Als je de volgende stappen goed volgt kan het niet lang duren 
of ook jij drilt een mooie karper.

VISSEN MET EEN
VASTLOODSYSTEEM
DOE JE ZO

1 Allereerst gaan we een voerplekje aan-
leggen met een handje boilies of gekookt 
duivenvoer.

2 Vergeet nooit dat karper graag in de 
oeverzone aast, ook als er maar een halve 
meter water staat. Maak ook hier dus 
zeker een voerplekje.

3 Schuif nu een stuk tube en een safe-
tyclip op je hoofdlijn en knoop er dan een 
karperonderlijntje aan. 
Op www.vissendoejezo.nl zie je precies 
hoe je dat doet.

4 Werp de montage op je voerplek en 
rem de lijn met je vinger af vlak voordat 
het lood het water raakt. Zo voorkom je 
dat je onderlijn in de war raakt.

5 Leg de hengel op je steun en draai de 
lijn voorzichtig strak. Let op dat je het 
lood nu niet meer verplaatst, want dan 
kan de haak vuil oppikken.

6 Hang de waker tussen de elektroni-
sche beetmelder en de molen. Als je een 
aanbeet krijgt zal deze omhoog of omlaag 
bewegen met een piep van je beetmelder 
als gevolg.
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Op www.vissen
doejezo.nl zie 
je vier super 
duidelijke 
filmpjes waarin 
Marco je alle 
facetten haarfijn 
uitlegt.

VISSEN MET EEN
VASTLOODSYSTEEM
DOE JE ZO

7 Vergeet nooit je vrijloopsysteem open 
te zetten of de slip los te draaien. Anders 
gaat een aanbijtende karper er zomaar 
met je hengel van door!

8 En nu kan het grote wachten beginnen, 
spannend! 

9 Piep, piep, piiiiiieeeeeep. Een karper 
heeft zichzelf gehaakt en zwemt er hard 
vandoor. Marco pakt zijn hengel op, aan-
slaan hoeft niet, en haalt de molen van de 
vrijloop af. De dril kan beginnen!

J De slip is zo afgesteld dat de vis lijn 
kan nemen als hij er vandoor wil. Zo kan 
de lijn niet breken en kun jij de vis goed 
moe strijden. 

K Zet de slip nooit te strak. Als het 
nodig is kun je de vis met je vinger extra 
afremmen. Mocht de vis er alsnog vandoor 
willen, dan haal je snel je vinger van de 
spoel.

L Pas als de vis helemaal is moegestre-
den haal je deze boven het grote karper-
net. Dus nooit het net onder de vis steken, 
want dan kan deze alsnog schrikken en er 
weer vandoor gaan.

M Leg de karper met het schepnet op een 
zachte en natgemaakte onthaakmat. Let er 
altijd op dat de vinnen langs het lichaam 
liggen. De haak zit altijd voor in de bek 
zodat je deze makkelijk kunt verwijderen.

N Natuurlijk wil je een mooie foto van je vangst maken. Ga op 
je hurken of knieën zitten, til de vis boven de onthaakmat op en 
houd deze mooi rechtop voor de camera. Even lachen, kiekje en 
dan weer snel terug het water in! 

LEER MEER OP WWW.VISSENDOEJEZO.NL
Natuurlijk kunnen we op deze twee pagina’s lang niet alles laten zien. 
Wil jij weten welke spullen je precies nodig hebt, hoe je een karperonder-
lijntje maakt, hoe je een boilie op de hair zet of hoe het zelfhaaksysteem 
precies werkt, ga dan snel naar www.vissendoejezo.nl!
Op deze site vind je ook instructiefilmpjes over feedervissen en kunst-
aasvissen. 

Volgende maand leert Ed Stoop je vissen met de vaste stok!
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