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Eigenschappen 
. Feeder = Werphengel 
. Beetregistratie; géén dobber maar op          
de top 

  van de hengel 
. Afsteunen; niet recht naar voren 
. Afsteunen: zijwaarts 

De hengel en de molen    
Feederhengel of 
. winkle-picker? 
. (in principe geen verschil) 

. Welke molen? 

  Feederhengels 
     verschillen 

. Vraag je eerst af WAAR je meestal gaat vissen. 
- Kanaal, vaart, plas of meer. . Wedstrijd of recreatief? 
. Hengel met soepele of strakke actie 
- Buigt de hele hengel of alleen de top. 
. Lengtes 
- 2,90 meter; 3,60 meter; 3,90 meter of 4,20 meter 
LAAT JE ADVISEREN IN JE HENGELSPORTWINKEL 

 Feederhengel 
  keuze maken 

. Praat aan de waterkant met andere vissers. 

. Kijk naar filmpjes op Facebook en Youtube. 

. Maak dan pas je keuze. 



 De molen keuze 

. Slip voorop of achterop 

. Grote spoel = betere lijnafgifte 

. Hoge inhaalsnelheid? Nee bedankt. 

. Molen lN BALANS met hengel. 

 De molen 
     welke lijn? 

. Meerdere spoelen = meer variatie 

. Nylon of dyneema 

. Dikte van de lijn 

. Sterkte van de lijn 

. Zinkende lijn of niet 

 Stoel of kist ? 
 Heegermeer, 

. Dat maakt niet uit voor het 
feedervissen.  
. Het afsteunen van de 
hengel is belangrijker. 
. Goede steunen !! 
. Lekker zitten !!l 
. Comfortabel (4 uur lang) !! 

Nylon Dyneema



 Opstelling kist bij het water 
Recht vooruit ?  Of schuin naar voren ? 
. lk kies recht vooruit.       . Kan ook. 
. Aasb- en voerbak links      . Plateau staat dan rechts 
. Steun rechts      . kist staat er scheef op. 
' Voorste deel feeder op de  . Kist of eiland staat zelf 
  steun,         scheef' 
. Achterdeel op mijn been.  . Persoonlijke voorkeur? 

 Tip 1, 

Maak een lijstje. 
Dan heb je alles 
Bij je. 
Toch iets 
vergeten? 
Dan je lijst gaan 
aanpassen. 

Vaste hengel 
Feederhengel 
Zitmand 
Maden 
Casters 
Wormen 
Mais 
Voer 
Flessen Aroma 
Maatbeker 
Emmers(groot,klein) 
touwtje 
Peillood 
Vergunning 
Viskaarten 
Leefnet 

Plateau 
Extra poten 
Schepnet + steel 
Afsteekrollers 
Plasticzak 
Regenjas 
Visjas 
Laarsen 
Paralu 
Koffie 
Brood 
Pet 
Zonnebril 
Warmtepak 
Doek 
Aasbakplateau 
Bijzetbak 
Frame bijzetbak 

 TIp 2. 
     Verken je stek. 

Kijk naar de overkant van het kanaal. 
 -Beschoeing 
- Opstakels 
- Planten 
- Overhangende struiken. 

Kijk naar het wateroppervlak. 
- Kringen 
- Belletjes  
- Oppervlaktestroming 



TIP: 
Verrekijker 

Voorbeeld: 
- Noord Hollands Kanaal 

 Tip 3 
     zoek de juiste stek. 

. Meerdere keren werpen voor de goede 
afstand. 
. Tast de bodem af: 
- gelijkmatig 
- geen obstakels 
- Geen vuil of waterplanten 
. Neem de tijd !! 
. Zet de lijn achter de lijnclip vast Il 

 Tip 4 
 Voeren 

. Aparte voerkorf 

. Zoek een vast richtpunt aan de overkant. 

. Werp bovenhands. 

. 8 - 10 korven is niet te veel. 

. Neem je tijd ! 



 Voeren / werpen 
 . Bovenhands brengen 
 . Richten 
 . Voorwaartse beweging 
 . Meteen hengel weer 
   terug 
 . Lijn loopt strak op de 
 Iijnclip 

 . Hengel komt naar voren 
 en werkt als rem. 

 Tip 5 
     ik tel tot 10 

. Korf raakt het water leg de hengel op de steun. 
- De top staat iets krom. 
. Korf raakt bodem, top valt terug, lijn is slap. 
. IK TEL TOT 10 
. En dan pas hengel optillen 2 rukjes en binnen 
  draaien. 
. WAAROM ? 
. voer komt rustig uit de korf geen voerspoor. 

 Tip 6 
     onderlijnmontage 

. Hou het vooral Simpel      . Hoekafhouders



 Tip 6 
vervolg 
Kant en klare 
montage kan 
ook. 

Tip  7 
korven 

, Aanpassen aan omstandigheden 
- Wind 
- Stroming 
. Altijd zo licht mogelijk 
. Soort korf afhankelijk van water en bodem. 
. Verschil in voerafgifte. 

 Korven 



Tip 8 
rustig aan ! 

. Binnenhalen, eerste meters langzaam aan. 

. Hengel rustig naar opzij bewegen, zeker 2 m. 
  Dan pas binnen draaien. 

Tip 9 
onderlijnen 

. Lengte, ik begin altijd met 70 cm. 

. Geen beet gezien wel aangevreten maden? 
Dan inkorten naar  45 cm. 
. Haak, Gamakatsu 14 of 16. 
. Geen beet, dan variëren. 
. Kant en klare boekjes: DOEN! 

Tip 10 
aas 

. Probeer alles te combineren. 

. Dus heb je alles bij je. 
- Maden 
- Casters 
- Wormen (diverse soorten) 
- Mais 
- Hennep 
- lmmitaties. 



Aas 2 
Cocktails 

O ja, 
voer. 

. Wat je zelf wilt. 

. Waar je vooral VERTROUWEN in hebt. 

. Voorjaar - schraal voeren 

. Zomer - geuren en kleuren 

. Najaar - minder opvallend qua kleur en 
smaak. 

        Veel succes ! 




