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>> witViSSEN > wormentips

Sinds de gesloten tijd voor de worm eind 
2012 is opgeheven dankzij de inzet van 

Sportvisserij Nederland, mag deze aassoort 
het hele jaar door worden gebruikt. Herwin 

Kwint is als wit- en karpervisser erg 
gecharmeerd van het vissen met wormen en 

strooit in dit artikel met interessante tips hoe 
je dit kronkelende aas zoal kunt inzetten.  

TEKST EN FOTOGRAFIE: HERWIN KWINT

>> tiP 1: wORM AAN DE HAiR
Het vissen met een pellet of miniboilie 
op de hair is niet meer weg te denken 
uit het moderne witvissen. Het nadeel 
van deze aassoorten is dat ze roerloos 
op de bodem liggen. Op dagen dat de 
vis slecht aast, kan een lekker kronke-
lende worm juist het verschil maken. 
Die rijg je met een aasnaald op de hair. 
Let er daarbij op dat je een lange lus 
als hair gebruikt. Zo klemt de worm 
beter op de hair en blijft deze stevig 
zitten. Gebruik bij voorkeur een vooraf 
gemonteerde ‘micro stopper’ op de 
hair. Hierin bevindt zich een uitsparing 
waar de punt van de aasnaald precies 
in past.

 > Zet de micro stopper op de punt 
van de aasnaald en duw de naald 
(en micro stopper) voorzichtig in 
de lengte door de worm. Zorg dat 
het bewegende deel van de worm 
niet tegen de haak aan zit, zodat de 
kronkelende worm zich niet op de 
haakpunt kan prikken.

 > Rijg de worm één tot enkele 
centimeters op de aasnaald.

 > Prik de aasnaald en stopper ergens 
halverwege door de huid van de 
worm naar buiten. 

 > Pak de micro stopper vast en trek de 
aasnaald voorzichtig terug.

Net zoals bij andere vistechnieken met 
een hair-rig is het voordeel van vissen 
met een kale haak dat de vis zichzelf 
prikt op het gewicht van de voerkorf. 
Die zit net als bij het methodfeederen 
gewoon ‘vast’ op de hoofdlijn beves-
tigd. Kies voor onderlijnen met een 
lengte van 50 tot 70 centimeter, zodat 
de vis enige ruimte heeft om het aas 
op te pakken. Dit betekent wel dat je 
zelf je onderlijnen moet knopen: in de 
handel zijn nog geen langere onderlij-
nen met hair en microstopper verkrijg-
baar. De hengelsportwinkelier legt je 
echter graag uit hoe deze onderlijnen 
zelf te fabriceren zijn.

>> 

wORMEN
CREATIEF MET

Gebruik een micro stopper en 
een lange lus als hair.

Met de bijpassende aasnaald rijg je de micro stopper en 
hair door de worm.

Steek de stopper halverwege naar buiten en 
trek de aasnaald voorzichtig terug. Klaar is Kees!

>> tiP 2:  ZwEVENDE wORMEN
Soms kreeg ik bij het feedervissen alleen beet tijdens 
het afdalen van de korf. In het voorjaar is dit bij-
voorbeeld op het Ketelmeer een fenomeen op zich. 
Bijtgrage windes pakken het aas wel als dit naar be-
neden zakt, maar tonen geen interesse meer zodra de 
voerkorf op de bodem ligt. In dit soort situaties biedt 
het vissen met een worm en een stukje foam op de 
hair uitkomst. Karpervissers zweren bij foam om hun 
aasaanbieding zwevend uit te balanceren, maar deze 
techniek kun je ook prima toepassen bij het witvissen.

 > Na het bevestigen van een worm op de hair, doe je 
dit ook met een stukje foam (desgewenst kun je de 
volgorde van bevestiging ook omdraaien).

 > Knip vervolgens net zoveel foam weg totdat de 
montage langzaam naar de bodem afdaalt. Je kunt 
er echter ook voor kiezen de montage als pop-up te 
gebruiken, waarbij je met een forse loodhagel het 
zwevend effect van het foam stuit. De afstand tus-
sen de loodhagel en de haak bepaalt daarbij hoe ver 
je het aas boven de bodem aanbiedt.

 > Check tenslotte voor de inworp onder het kantje 
altijd even hoe de montage in het water staat en of 
deze daadwerkelijk naar de bodem daalt.

Op een diepe zandput ving ik met zwevende wormen 
de brasems eens twee meter boven de bodem. Mijn 
twee meter lange onderlijn viste ik vanaf de voerkorf 
strak naar boven. Vanwege het temperatuurverschil in 
de waterlagen kwamen de brasems die dag niet naar 
de bodem om te azen, maar een simpel stukje foam 
redde mijn visdag.

Met een stukje foam kun je de worm zwevend aanbieden..
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>> tiP 3: wORMENSAP
Vissen zijn verzot op de geur van wormen. Met name het 
‘sap’ dat in de worm zit, prikkelt de vis om te gaan azen 
– iets wat je van veel synthetische geurtjes niet met volle 
overtuiging kunt zeggen. Veel wedstrijdvissers knijpen 
niet voor niets de kop en staart van de worm kapot met 
hun nagel. Zo ontsnapt er ‘sap’ uit de worm en dit is voor 
de vis reden om juist deze worm als eerste te pakken.  
Er zijn speciale wormenscharen waarmee je een grote 
hoeveelheid wormen snel in kleine stukjes knipt. Tijdens 
het knippen ontstaat er een vieze brei van roodbruine 
sappen waar de vis dol op is. Zelf ga ik nog een stapje 
verder: geknipte wormen kunnen namelijk verzadigend 
werken waardoor de vis stopt met azen. Om toch een 
geurspoor van wormen op de stek te creëren zonder de 
aanwezige vissen te verzadigen, pureer ik de wormen tot 
een soort ‘vloeistof’. De plakkerige emulsie in de pureer-
machine leent zich prima om je voer mee te bevochtigen 
of om als aasdip te gebruiken. Week een klein balletje 
lokvoer dat wordt gecupt vooraf even in de wormendrab. 
Dit zorgt onder water voor een zeer sterke wasem van 
wormengeur, zonder dat er voor de vis een worm te be-
kennen is. Behalve die ene die aan je haak hangt…

>> tiP 4: wORMEN BEwAREN
Kweekwormen worden verkocht in ‘ademende’ zakken. In deze 
gesloten zak met vochtige grond kan de worm dus overleven. 
Daarbij spreekt het voor zich dat er sprake is van een houd-
baarheidsdatum. Het aan de grond toegevoegde wormenvoer 
raakt immers een keer op en de grond – en daarmee ook de 
wormen – kunnen uitdrogen. Zeker met warm weer is het aan 
te bevelen om de zak op een koele plaats weg te zetten en de 
grond indien nodig te bevochtigen met een plantenspuit. 
Zelf bewaar ik mijn wormen in een speciale emmer. In het 
deksel hiervan heb ik een wanddoorvoer gemonteerd die voor 
de aanleg van tuinvijvers wordt gebruikt (voor zo’n vijf euro te 
koop bij de vijverspeciaalzaak). Doordat de buis in de wand-
doorvoer naar binnen steekt, kunnen de wormen niet naar 
buiten kruipen – mits de buis geen contact maakt met de 
inhoud van de emmer. Zo worden de wormen goed belucht en 
kan ik snel de vochtigheidsgraad van de grond checken.

Stop de schoon gezeefde wormen in de 
keukenmachine.

Het resultaat: een ‘aantrekkelijke’ 
 wormendrab.

Door een wanddoorvoer in de emmerdeksel te plaatsen, houd je de wormen 
langer vers en kunnen ze toch niet naar buiten kruipen.

DOOR wORMEN tE PuREREN 
KRijg jE EEN 'VlOEiStOf' 

wAARMEE jE EEN gEuRSPOOR 
cREëERt DAt DE ViS AANlOKt, 

MAAR NiEt VERZADigt  


