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PELLET WAGGLER
STOKKEN MET DE

Vissen op karper met de pellet 
waggler in speciale visvijvers 
wordt steeds populairder. Daarbij 
wordt vrijwel steevast met een 
werphengel gevist. Toch kun je zo’n 
dikke, plompe dobber volgens Ed 
Stoop nog veel beter en e� ectiever 
inzetten aan de vaste hengel. 
TEKST: ED STOOP > FOTOGRAFIE: SANDER BOER EN BRAM BOKKERS

De truc bij het vissen met 
de pellet waggler is dat 
je de dobber samen met 
wat pellets of ander grof 

lokaas vrijwel voortdurend in het 
water klettert. Dit geplons en ge-
spetter is voor gekweekte karpers 
immers het teken dat er wat te ha-
len valt. Ook in de zogenaamde 
commercials of carpfi sheries – vis-
vijvers naar Engels voorbeeld met 
een fors bestand aan gewone kar-
per en kruiskarper van een niet te 
groot formaat, zeelt en witvis – die 
we in ons land steeds meer zien, 
gaat die vlieger nog steeds op. 

TIJDWINST
Deze vissen zijn immers gewend 
aan voer dat in het water valt. Door 
te plonzen met je dobber, door pel-
lets bij die dobber te gooien, ja zelfs 
door met je hengeltop in het water 
te slaan suggereer je dat het voeder-
tijd is. En waarmee kun je dat beter 
doen dan met de vaste hengel met 
daaraan hooguit vijf meter lijn? Met 
de pellet waggler aan een werphen-
gel moet je immers steeds inwer-
pen en binnendraaien. En dat kost 
tijd. Terwijl je die juist hard nodig 
hebt om tussendoor ook nog eens 
consequent pellets bij de waggler te 
voeren. 

HYPERACTIEF
Want neem van mij aan dat het vis-
sen met de pellet waggler sowieso 
een hyperactieve manier van vissen 
is – helemaal wanneer je dit met de 

vaste hengel doet. Deze techniek is 
niet geschikt voor wie lekker onder-
uitgezakt in een stoel wil zitten. En 
ook geen visserij die je een hele dag 
doet; dat is niet vol te houden. Het 
is meer iets voor tussendoor: lek-
ker een paar uurtjes vissen als het 
warm is en de zon hoog aan de he-
mel staat. Dat is namelijk het mo-
ment dat karpers gemakkelijk naar 
de oppervlakte zijn te lokken of daar 
al liggen te zonnen.    

KENNISMAKING
De pellet waggler zag ik voor het 
eerst in actie tijdens Fish ‘O’ Mania 
in Engeland. Toen aan een werp-
hengel. Maar ik werd pas echt en-
thousiast toen ik vorig jaar aan 
een Nederlandse karpervijver mijn 
buurman met vaste hengel en pel-
letwaggler in de weer zag! Pellets 
voeren, dobber er tussen plonzen, 
ophalen en meteen weer wat pel-
lets voeren. Dobber weer in het wa-
ter, ineens die dikke rode punt weg 
en vrijwel meteen meters elastiek 
uit de hengel. Dankzij het top-elas-
tiek en de speciale vaste stok waar-
mee hij viste, kon hij even later een 
mooi formaat karper landen.

STERKE HENGEL
Voor dit werk heb je namelijk wel 
speciaal materiaal nodig. Aller-
eerst een supersterke vaste stok. 
Een waarmee je behalve karper ook 
steuren de baas kunt aangezien je 
die vis ook steeds vaker in ‘com-
mercials’ tegenkomt. Zogenaamde >> 
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vaste karperhengels of allround-
hengels waarbij de leverancier met 
de hand op het hart garandeert dat 
ze het karwei aan kunnen zijn ge-
schikt. Hengels van 9,5 meter tot 
zelfs meer dan 14 meter lang – al is 
dat laatste meer iets voor wedstrijd-
vissers die op karper vissen. Het 
prettigst vis je met de pellet wag-
gler aan een hengel van maximaal 
11 meter.

HOL ELASTIEK
Waar in de witvisserij doorgaans 
topelastiek nummer 5, 6 of 7 vol-
staat, zit je bij deze visserij al snel op 
elastiek nummer 10, 12 en 14 – spul 
waar je aardig mee kunt bungee-
jumpen. Daarbij heb je de keuze uit 
massief en hol elastiek. Die laatste 
heeft, ondanks zijn prijs, mijn duide-
lijke voorkeur. Hol elastiek is name-
lijk soepeler, dempt beter, corrigeert 
zich sneller en gaat veel langer mee 
dan massief ‘stiek’. Aan het elastiek 
komt uiteraard een connector voor 
de verbinding met de lijn. Houd er 
rekening mee dat met dergelijk dik 
elastiek een fl ink eind van de hen-
geltop moet worden afgezaagd. 
Soms moet het topje zelfs worden 
verwijderd en wordt de slipbus op 
het eerstvolgende deeltje geplaatst.

PULLA BUNG
Elastiek kun je met behulp van een 
eindstopper (cone) in bijvoorbeeld 
het tweede deel van de hengel vast-
zetten, maar er bestaat een veel be-
ter systeem. Met de Pulla bung (een 
eind-cone) kun je het elastiek tij-
dens de dril strakker zetten en laten 
vieren. Raakt de karper vermoeid en 
heb je het voorste deel van de hen-
gel met het elastiek afgestoken, dan 
pak je het uiteinde van het elastiek 
en trekt dit onderuit het hengeldeel 
– dus uit de Pulla bung – zodat het 
steeds korter wordt. Helemaal ide-
aal is de Pulla-top. Bij deze tweede-
lige topset komt het elastiek uit de 
zijkant van het tweede hengeldeel, 

van siliconenrubber op de lijn, ver-
volgens de pellet waggler en daarna 
weer twee stuitjes. Zo kun je de dob-
ber opsluiten tussen deze vier stuit-
jes en daarmee bepalen hoe diep je 
wilt vissen. Vaak is 60 centimeter 
lijn onder de waggler voldoende, 
maar soms moet je juist heel ondiep   
(vlak onder het wateroppervlak) of 
wel een meter diep vissen. Het ligt 
er immers aan met wat voor pellets 
je voert en of die snel dan wel lang-
zaam zinken.

PELLETKEUZE
De lijn onder de dobber blijft abso-
luut vrij van lood en krijgt aan het 
uiteinde een karperhaakje nummer 
10, 12 of 14 voorzien van een bait-
bandje (zo’n mini-elastiekje dat om 
het aas gaat). Een haak (met korte 
hair) en een stoppertje dat door de 
pellet gaat kan ook, maar een bait-
bandje geniet toch de voorkeur. 
Daarin bevestig je een pellet van 8 
tot 10 millimeter. Geur en kleur be-
paal je zelf, al is het niet verstandig 
om voortdurend van aas en voerpel-
let te wisselen. Dat kan altijd nog 
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Karper vangen met de vaste stok is hartstikke leuk.

wat aantrekken en vieren een stuk 
gemakkelijker maakt.

PELLET WAGGLER 
Een ander essentieel onderdeel 
van deze techniek – die er niet voor 
niets zijn naam aan ontleent – is de 
dobber. De pellet waggler is over het 
algemeen vrij kort en dik, zodat je 
er fl ink mee in het water kunt plon-
zen. Ze zijn er ook in de vorm van 
een paddenstoel, met verwisselba-
re plaatjes en gewichten aan de on-
derkant of zelfs met een reservoir 
waarin je pellets kwijt kunt. Zorg in 
ieder geval dat je een waggler kiest 
waarbij het mogelijk is om de rode 
punt voor een gele of zwarte vari-
ant te verwisselen. Dan kun je bij 
elk weertype goed uit de voeten qua 
zichtbaarheid van je dobber.

LIJN EN MONTAGE
Gebruik voor het vissen met de pel-
let waggler aan de vaste hengel al-
tijd een nylon lijn. Kies voor een 
sterke 20/00 en vooral transparante 
lijn zodat de karper deze niet snel 
opmerkt. Schuif eerst twee stuitjes 

als de karpers pertinent de pellet 
weigeren waarmee je begint. De er-
varing leert echter dat het plonzen 
en de frequentie van het voe-
ren belangrijker zijn dan 
de pellet zelf. Houd het 
daarom zeker in het be-
gin bij één soort pellet 
waarmee je zowel vist 
als voert.

STRATEGIEËN
Vervolgens kun je kiezen wel-
ke strategie je kiest om te begin-
nen met vissen. Je kunt eerst steeds 
kleine beetjes pellets voeren en pas 
met de pellet waggler aan de slag 
te gaan als de karpers actief ‘boven-
in’ het water beginnen te azen. Een 
andere optie is om de hengel met 
waggler en pellet alvast in te leggen 
en dan steeds wat voer te brengen. 
Merk je dat de karpers hierop reage-
ren, dan gaat het spel van plonzen 
en spetteren beginnen en wacht 
je een fantastisch leuke en vooral 
spannende visserij – mits je actief 
in de weer blijft en voortdurend pel-
lets brengt. 

Met de Pulla bung (links) en Pulla-top 
(rechts) kun je het elastiek tijdens de dril 
strakker zetten of laten vieren.

In 
sommige 

pellet wagglers 
kun je aan de 

onderkant 
pellets kwijt


