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Ed Stoop geeft achtertuin vistips. Bekijk op www.hetvisblad.nl/tv de videoreportage.
VANUIT JE TUIN VISSEN: IS DAT WAT?
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‘Kinderen zijn hinderen’ is een bekende 
uitspraak van dichter Jacob Cats. Deze 
vindt ongetwijfeld zijn oorsprong in het 
feit dat het kroost van Vadertje Cats niet 
viste. Anders had hij heel anders over de 
jeugd van toen gedacht: vissende kinderen 
zijn immers fantastische kinderen. Al moet 

er soms nog wel het nodige water door de 
Rijn stromen voor het zover is. Vandaar de 

smeekbede van een niet-vissende vader om 
zijn zoontje Tycho en diens vriendje Syp alsje-

blieft een keer een vis te laten vangen. Het liefst 
vlakbij huis in de vertrouwde woonwijk. Bijvoorbeeld 

vanuit de tuin.
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ja, daar sta je dan 
aan de slootkant 
van een Utrechtse 

achtertuin die wordt overwoe-
kerd door bomen. Met twee 
stuiterende pikkies van zeven 
die dolgraag eens een vis wil-
len vangen. Eerdere pogingen 

in de Kromme Rijn waren 
immers op niets uitgelopen. 
Geen onlogische wens dus. 
Want vissen is hartstikke leuk, 
maar doe je natuurlijk wel om 
iets te vangen. Dat vissen tege-
lijk veel meer is dan vangen al-
leen, is vers twee. Als je bij de 

start niets vangt, dan gaat de 
lol er toch wel erg snel af. Ze-
ker bij kids en helemaal als dat 
meerdere keren op rij gebeurt. 
Vandaar dat pa zich als laatste 
hoop om zoonlief aan het vis-
sen te houden tot Hét Visblad 
heeft gewend. Maar ja; twee 

kinderen van die leeftijd en 
slechts ruimte voor één hengel 
onder de bomen geeft natuur-
lijk gedonder in de glazen. Tot 
zover kan ik dus ook wel weer 
enig begrip opbrengen voor 
Cats’ bewering. We maken na 
enig geharrewar dan ook heel 
duidelijk de afspraak dat ik het 
eerst voor doe en Tycho en Syp 
daarna om de beurt een vis 
mogen vangen. Instemmend 
wordt er geknikt.

BeGin BiJ De BASiS
We beginnen met het optui-
gen van de hengel uit de Stek-
kieset. Die is in volle glorie vijf 
meter lang, maar zoveel lengte 
hebben wij voor de smalle 
sloot achter het huis niet 
nodig. Drie deeltjes en drie 
meter is voor jonge kinderen 
met de nog ontbrekende fijne 
motoriek om goed te kunnen 
vissen bovendien meer dan 
genoeg. Bij de hengel zit een 

doosje met daarin een com-
pleet tuigje en wat losse mate-
rialen als lijn, loodjes, haakjes, 
toprubber en dobber om zelf 
ook nog een tuigje te kunnen 
maken. Omwille van tijdwinst 
kies ik in dit geval voor het 
complete tuigje met dobber 
van 0,8 gram. Dit monteer 
ik rustig en in etappes, zodat 
Tycho en Syp het goed kunnen 
volgen, aan de hengel. Net als 
in het bijgeleverde instructie-
boekje gaat het lusje van het 
tuigje eerst om het onderste 
kikkertje. Daarna wikkel ik 
de lijn een x-aantal keren om 
beide kikkertjes en draai deze 
vervolgens tot aan het uiteinde 
van de top om het topdeel. Met 
behulp van het toprubber zet 
ik het zaakje tenslotte vast. 

lenGTe opSlAG
Gemeten van toprubber tot 
haakje bedraagt de lengte van 
de vislijn circa driekwart van 
de hengellengte. Langer of 
korter is niet verstandig: met 
een te lange opslag is het lastig 
aantikken, een te korte opslag 

T
zorgt ervoor dat de lijn snel in 
de knoop raakt als een vis los-
schiet. Om te voorkomen dat 

de lijn tijdens het vissen in de 
war raakt, heb ik de loodha-
geltjes op circa 30 cm van het 

haakje allemaal tegen elkaar 
geschoven. Dat de dobber pas 
bij vijf loodhageltjes op de lijn 
mooi gaat staan in plaats van 
bij de drie reeds aangebrachte 
hageltjes, kun je de Chinezen 
met hun massaproductie nau-
welijks kwalijk nemen. Wel is 
het iets om als begeleider op 
te letten.  

peilen en VoeRen
Als blijkt dat het water ter 
plekke meer dan een meter 
diep en enigszins troebel is, 
ben ik aangenaam verrast. 
Daar moet op zeker vis in 
zwemmen. Met behulp van 
het bij de set bijgeleverde peil-
loodje peil ik zo dat de dobber 
net een centimeter onderwater 
zichtbaar blijft. Dat betekent 
dat het haakje zonder peillood 
en voorzien van aas straks vlak 
boven de bodem hangt. Dat is 
prima voor voorntjes en het 
krijgen van veel aanbeten. En 

Tycho en Syp staan te pope-
len om te gaan vissen in de 
sloot achter het huis.

ed legt de 
basics van 
het optui-
gen van 
een vaste 
hengel uit.

iets voorbij het 
midden van de 
sloot gaan de 
voerballen te 
water.

Stil zitten en de rust be-
waren is essentieel om 
vis te kunnen vangen.
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VISRECHT EN VISpaS
Vissen vanuit je achtertuin of in een slootje voor de deur is natuurlijk hartstikke laagdrempelig 
en leuk, maar kun je niet zomaar doen. Voordat je gaat vissen, moet je wel eerst even weten wie 
ter plaatse het visrecht heeft en verhuurt. In het geval van kleine wateren in de bebouwde kom 
rust het visrecht in de meeste gevallen bij de plaatselijke hengelsportvereniging. Die geeft voor 
de jeugdige sportvisser soms een speciale jeugdvergunning uit tegen een voordelig tarief dat 
meestal tussen de € 2,50 en € 7,50 ligt. Is dit niet het geval, dan heb je de jeugdVISpas nodig. 
Deze kost gemiddeld tussen de € 10,- en € 17,50. Ben je een volwassen VISpashouder, dan is het 
helemaal supereenvoudig. In dat geval mag je kinderen onder de 14 jaar onder jouw begeleiding 
namelijk geheel gratis met één hengel en de aangewezen aassoorten laten (mee)vissen.

wil je een dikke brasem van-
gen, die natuurlijk wel wat lan-
ger op zich laat wachten, dan 
schuif je de dobber gewoon 
een eindje omhoog zodat het 
aas op de bodem komt te lig-
gen.
Lokvoer kun je eenvoudig 
kant-en-klaar kopen, maar ook 
gemakkelijk zelf maken van 
wat bruin broodmeel, gemalen 
koek en maïsmeel. Even voch-
tig maken zodat je er balletjes 
van kunt draaien en klaar is 
Kees. Als ik eerst heb voorge-
daan dat je altijd een stukje 
voor de dobber moet voeren 
en nooit er voorbij, mikken 
Tycho en Syp hun voerbal-
letjes op de aangewezen plek. 
Om de vis extra tot azen aan te 
zetten, worden er ook nog wat 
maden bij de dobber gegooid.

GeDUlD iS een 
SCHone ZAAK
Dat je voor vissen geduld moet 
hebben en stil dient te zijn, is 
geen nieuws. Maar vertel dat 
maar eens aan jonge kinderen 

bij wie de concentratieboog 
nooit lang gespannen blijft. 
De vissen geven namelijk 

taal noch teken en dan lijken 
minuten al gauw uren te 
duren. Maar dan ineens is er 

een beet. Eerst tik ik nog mis, 
maar de volgende wegtrekker 
wordt wel verzilverd met een 
mooi blankvoorntje.
Zoals afgesproken is de vol-
gende vis voor Tycho. Ook die 
meldt zich snel, waarna Syp 
aan de beurt is. Onder water 
lijkt het hek nu van de dam, 
want de ene na de andere vis 
krijgt een kort tijdelijk verblijf 
in de snel door moeders 
neergezette emmer. Hoe meer 
maden ik bij de dobber gooi, 
des te groter de voedselnijd 
daar beneden lijkt te worden.
Wat is vissen met kinderen 
dan toch verrekte leuk en 
spannend. En wat vergeten 
we toch vaak dat je voor het 
vangen van een vis lang niet 
altijd een wereldreis hoeft te 
maken. De kleinste slootjes en 
sierplasjes in de buurt bieden 
immers vaak meer dan genoeg 
gelegenheid om fantastisch te 
kunnen vissen. 

Voor kinderen hoeven het geen 
kneiters te zijn om de smaak van 
het vissen te pakken te krijgen.

met vereende 
krachten wordt de 
vis richting het net 
gedirigeerd.


