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TIPS VAN oud-WERELdKAMPIoENEN

TIPS VAN LUD WEVER

VERS AAS VANGT VIS
“Scherm je aas goed af tegen de zon. Deze tip was niet alleen van toepassing tijdens het WK in 
Italië, maar is dat ook voor de visserij in Nederland – en zeker niet alleen op hete zomerdagen. 

Laat je een bak maden (te) lang in de zon staan, 
dan gaat de inhoud kapot en de vangkracht 

verloren. Met een kleine paraplu die je 
op je visplateau monteert, staan ze 

altijd in de schaduw. Tegenwoor-
dig zijn er nog meer handige 

hulpmiddelen verkrijg-
baar om het aas vers te 
houden. Bewaarden we 

onze maden vroeger in 
een oude kussensloop – dit 

geeft een betere beluchting 
dan een plastic doos – nu 

pak je daarvoor een koelbox of 
tempex dozen met ijs. Ook handig 

zijn de roestvrijstalen bodempjes van 
muggengaas die je in je aasbak zet, 

zodat de maden ook van onderen 
belucht worden.”

Scherm je aas goed af tegen de zon.

KIJK OM JE HEEN
“Zorg dat je materiaal tiptop 
in orde is en kijk verder 
heel goed naar wat de locals 
doen. Die weten in de regel 
het beste wat er ter plaatse 
te koop is en hoe er ter 
plekke precies gevist dient 
te worden. De visserij is 
vaak regio- en streekgebon-
den, zodat je er niet vanuit 
kunt gaan dat wat op het 
ene water goed werkt ook 
ergens anders succes ople-
vert. Daarbij is het verder 
een kwestie van zelf uit-
proberen, want ieder water 
luistert anders. Ben je met 
meerdere vissers, dan is 
het verstandig om allemaal 
net wat anders te vissen. Zo 
kom je er het snelst achter 
wat wel en niet werkt.”

Op het WK zoetwatervissen in Italië waren twee Nederlanders actief die in hun sportviscarrière al eens 

wereldkampioen zijn geweest. Lud Wever werd in 1986 wereldkampioen in Straatsburg en maakte dit jaar deel 

uit van het veteranenteam. Sjors Milder greep vorig jaar in Italië het goud bij de beloften en nam op het voorbije 

WK voor het laatst in deze leeftijdscategorie deel. Beide voormalig wereldkampioenen wisten we wat tips en 

trucs te ontfutselen.

VERTICAAL PEILEN
“Peilen is een secuur werkje, maar gaat bij veel mensen nogal eens fout omdat ze het peillood voorbij de hengeltop inwerpen in 
plaats van eronder. De lijn loopt nu schuin, zodat je een grotere afstand peilt dan wat er in werkelijkheid aan water recht onder 
de top staat. Door deze zogenaamde overdiepte – soms tot wel 40 cm – heb je bij het vissen teveel lijn uitstaan. Die ligt als gevolg 
samen met het lood op de bodem. Het effect daarvan is dat de dobber schuin staat of zelfs met het drijflichaam boven water komt. 
Een goede beetregistratie kun je nu wel vergeten. Zorg er daarom voor dat je altijd kaarsrecht onder de hengeltop peilt.”

TIPS VAN SJORS MILDER

KORTE ONDERLIJN
“De onderlijnen die ik in de regel gebruik, zijn met 
een lengte van 12 of 17 cm aan de korte kant. Dit doe 
ik omdat je met een onderlijn van bijvoorbeeld 22 
cm lengte minder controle over je haak en het aas 
hebt. Op de onderlijn kun je geen lood zetten; dus 
hoe korter deze is, hoe meer je kunt variëren met de 
loodzetting. Doordat je het lood dichter bij de haak 
kunt zetten, is het mogelijk om het aas rustiger te 
presenteren. Daarbij is het aas zo ook sneller bij 
de bodem en wordt een snelle visserij mogelijk. 
De onderlijn met een lengte van 12 cm gebruik 
ik in combinatie met een haakje in de maat 22 
tot 28 voor de hele kleine vis. Met die van 17 cm 
lengte vis ik met een haakje in de range van 
maat 26 tot 10 op het reguliere formaat voorn 
en brasem.”

Met korte onderlijntjes heb je meer controle 
over de aaspresentatie.

Lud Wever: “Zorg dat je materiaal tiptop in orde is.”

Sjors Milder: “Secuur peilen 
levert meer vis op.
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ZO LICHT MOGELIJK
“Mijn devies is om altijd zo licht mogelijk te vissen – natuurlijk 
wel in verhouding met het type water – maar ik ben dan ook een 
echte peuteraar. Dit betekent dat mijn hoofdlijn een diameter 
van 9/00 of 10/00 heeft en de onderlijn 6/00, 7/00 of 8/00 dik 
is. Daarbij gebruik ik in de regel een haakmaat 24, 22 of 20 voor 
de voorn en maatje 18 of 16 voor de brasem. De dobbers kies ik 
in de range van 0,2 tot 0,8 gram voor de kleine vis en van 0,8 tot 
1,5 gram voor de grote vis. Die stel ik zo af dat de haak op de bo-
dem staat. Is de kleine vis op een gegeven moment van de stek 
verdwenen, dan schuif ik de dobber naar boven zodat de haak en 
zo’n 10 cm lijn op de bodem liggen voor de dikke vis.”

MICROPELLETS
“Op wateren met grote brasem, zeelt of karper kan een wat 
andere voerstrategie dan gebruikelijk prima uitpakken. In plaats 
van de standaard voerballen kies ik voor micropellets van 2 mm 
in combinatie met een blik geplette maïs. De zak pellets van 
800 gram doe ik in een emmer, die ik daarna helemaal vol water 
zet. Daarna giet ik het water binnen een halve minuut weer af. 
De pellets kun je nu gemakkelijk samen met de maïs tot een bol 
kneden die je op de stek cupt. Deze bol is in mijn ogen attractie-
ver dan kant-en-klaar pelletvoer dat vaak verdund is. Vervolgens 
voer ik in een constant ritme, dat mede afhankelijk is van de 
aanbeten, 4 mm pellets bij. Op de haak prik ik pellets, maïs, een 
boilie of wormen.”

Kies in plaats van het standaardvoer eens voor micropellets.

MET REGELMAAT
“Een veel gemaakte fout is om in één keer te veel aas op de 
stek te brengen. Dat kan de vis snel verzadigen, waardoor de 
beten in korte tijd helemaal wegvallen. Zorg dus dat je een stek 
rustig en in verhouding opbouwt. Begin bijvoorbeeld met een 
stuk of zes ballen voer, waarna je continu kleine porties aas 

blijft brengen. Door steeds een paar 
maden of wat casters 

bij de dobber te cup-
pen, houd je de interesse van 

de vis vast en de beet erin. Een 
gedegen opbouw en regelmaat 

zijn de voornaamste factoren om 
de vis op je stek te krijgen en te 

voorkomen dat ze afhaken.”

Breng niet in één keer teveel voer op de stek.

KARPER AAN ELASTIEK
“Op het WK hebben we met de vaste stok gericht op karper (en 
meerval) gevist. Een ietwat vergelijkbare visserij is in Neder-
land in opkomst aan de visvijvers. Waar het elastiek normaal 
gesproken vaak door de top heen loopt, haal ik het topdeel er 
nu helemaal uit. Dit omdat je in de regel met een dikker elas-
tiek vist dat vaak niet eens door de top heen past. Daarbij vis ik 
altijd wel met minimaal twee delen elastiek. Dit heb je nodig 
om grote, krachtige vissen de baas te kunnen. Met te weinig 
of geen elastiek is de kans groot dat de vis de lijn zo doortrekt. 
Gebruik bij voorkeur een hol elastiek. Dit is veel zachter en 
heeft veel meer rek dan een vol en hard elastiek. Zo heb je 
minder kans hebt dat je hengel breekt of je de vis verspeelt. Ga 
bij het drillen van een karper overigens niet overhaast te werk. 
Veel mensen willen de vis na het aanslaan op elf meter gelijk 
zien en trekken de karper aan de volle lengte van hun hengel 
omhoog. Beter is het om de rust te bewaren en de vis met 
beleid naar de kant te dirigeren.”
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