
DE VASTE HENGEL
Leer vissen met...
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Haakjes

Peillood

Hengel

Dobber
Toprubber

Lood

Madendoos

Tuigenrek

Hakensteker

(Voer)
emmer

Landings-
net

Tip van Ed: 
Wil je veel vissen? En het 

liefst in de mooiste wateren 

van Nederland? Dan is het 

slim om lid te worden van 

een hengelsportvereniging 

bij jou in de buurt. Dan 

krijg je direct een jeugver-

gunning of (Jeugd)VISpas! 5

Dobber

 Grootste 
loodje boven

Top
rubber

Totale lengte 5 meter

Lus

2

Tip van Ed: 

Schuif de loodjes dicht naar 

elkaar toe (groeperen) dan 

komt je tuigje minder snel in 

de knoop dan wanneer je de 

loodjes over de lijn verdeelt.

Het vistuigWAT HEB JE NODIG?

Nylon

Om te kunnen vissen!
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Een vistuig maken

Tip van Ed: Na het toprubber altijd eerst het bovenste (grotere) ringetje van de dobber over de lijn schuiven en dan pas het onderste. Zo voorkom je dat de dobber ondersteboven op de lijn komt.

1

2

Rol 
1,5 meter 
lijn af.

Schuif het  
toprubber 

over de 
lijn.

Ringetjes  
van de dobber  
schuiven.

Bijt nooit met je tanden 
het loodje dicht. Dat is 

slecht voor je gebit en 
ongezond. Gebruik daarom 

altijd een tangetje.

Het uitloden van je 
vistuig kun je ook  
thuis doen in een  
emmer of vaas! 

Schuif de 
ringetjes 

op de lijn  
en klem  

de dobber  
erin vast.

3

5
Als er op de  

dobber staat  0,7 
gram, knijp dan 
1 loodje van 0,3 

gram en 2 loodjes 
van 0,2 gram op 

de lijn.
4
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De haak aanzetten

Tip van Ed: 
Uitloden: druk niet meer dan 

4 loodhageltjes op de lijn. Zet 

altijd onderaan het kleinste, en 

boven het grootste loodje, pas 

daarna zet je de haak aan 

de lijn.

Tip van Ed: 

Beetje spuug op je 

knoop doen voor je 

deze aantrekt zorgt 

voor een stevigere knoop!

Wikkel het uiteinde van 
de lijn 5 keer  
 om de hoofdlijn.

afknippen

Haal het 
uiteinde van  

 de lijn door 
de lus.

De haakknoop
1

3

2

4

Zet nu het 
haakje vast aan het 

tuigenrek en wind  
de lijn ongeveer  
20 keer om het  

tuigenrek heen.

5

6
Knip de lijn af 
en maak een 
lus. Zet het 
klemmetje op  
de lijn en je  
vistuig is  
klaar!

bocht

punt

oog
steel

Het resultaat
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Aassoorten
Met mais vang je 
vooral grote vissen, 
zorg dat je altijd  
een blikje in de  
kast hebt staan.

8

Bewaar je maden op een koele 
plek. Doe een nylon kous om het 
madendoosje om te voorkomen 
dat ze ontsnappen in de koelkast. 
Maar of je moeder het leuk 
vindt dat je ze 
in de koelkast 
zet…

Zorg dat 
het brood altijd 

vers blijft, houd het uit de 
zon, bijvoorbeeld in een 
vochtige doek.

Met wormen kun je bijna alle vissen vangen en je kunt ze 
overal langs de waterkant vinden. Maar let op: baarzen en posjes slikken ze snel!

VLEESMAALTIJDENVEGETARISCH

Tip van Ed: Als je even geen beet 
meer krijgt kun je een klein 

handje met 10 maden bij de 
dobber gooien. Dat levert 
vaak weer beten op!

Water

Voer maken
Strooi wat droog voer uit de zak in een  
emmer of bak. Zorg dat je niet al het voer 

uit de zak haalt. De rest kun je namelijk 
straks nog nodig hebben. Doe bij het 

droogvoer steeds een klein beetje water en 
meng dit goed. Het voer is 

klaar als je het aan kunt 
drukken tot stevige ballen. Is het 

voer papperig en te nat, dan kun je 
altijd nog wat droogvoer toevoegen 

om het minder nat te maken.

Vier balletjes lokvoer ter grootte van een ei  
voeren is genoeg. Voer nooit verder dan je  
dobber zodat je ook bij wind en 
stroming op de voerplek kunt 
blijven vissen.

9

Ed’s wondervoertje: 2 theekopjes broodmeel,  1 theekopje koekjesmeel, een half theekopje maismeel 
en een half theekopje notenmeel, een snuifje 

vanillesuiker mag er ook nog bij! 
Een beter voertje krijg je niet!

Tip van Ed: 

Prik het haakje altijd door 

het velletje van de dikke kant 

zodat de made goed blijft 

bewegen.
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De hengel optuigen

1 Schuif de bovenste delen van je hengel

voorzichtig uit.

2
Zet het lusje 

om het onderste 
kikkertje en  

wikkel het tuigje 
een aantal keer  
om de kikkertjes.

3
Draai de lijn 

vanaf de kik-
kertjes tot het 

toprubber om de 
hengeltop.

4
Schuif het top-

rubber over  
de top en zorg  

dat er een klein 
stukje uitsteekt.

6 Het stuk lijn tussen het toprubber en dobber wordt  
‘De opslag’ genoemd.

Tip van Ed: Zorg dat de lijn tus-sen haakje en toprub-ber nooit langer is dan 3/4 deel van de hengel. 
Bij tegenwind is het beter de 
lijn nog iets korter te houden. 
Dat vist veel prettiger.

kikkertjes

11

Er zijn verschillende 
peilloodjes te koop. 

De beste is hier 
afgebeeld. Haal 

het haakje door 
het oogje en 
prik het vast 

in het kurk. 

Peilen doe je om de waterdiepte  
te meten. Door te peilen weet je 
of je op of boven de bodem vist.

Peilen

Dobber 
omhoog

schuiven

Dobber 
omlaag

schuiven
Schuif de hele hengel uit elkaar.5
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Onthaken en omgaan 
met de vis

Zorg er altijd voor dat je een vis 
vastpakt met natte handen. Als je 
dit niet doet kan je de slijmlaag 

van de vis 
beschadigen, 
die hem weer 
beschermt 
tegen ziektes.

Maak als je een mooie vis 
hebt gevangen een foto met je 
camera of mobieltje. Zorg dat 
je de vis zo snel 
en voorzichtig 
mogelijk weer 
terug zet.

1 32 4 Het haakje 
is nu veilig 

los gemaakt!

Tip van Ed: Zorg altijd dat je een 
hakensteker voor het grijpen 
hebt. Bijvoorbeeld aan een 
keycord om je nek of aan een 
rolspeld. Je hoeft dan niet eerst 
te zoeken naar een hakensteker 
terwijl de vangst al lang in het 
schepnet ligt.

Aantikken

12

Tip van Ed: 

Gebruik altijd een 

schepnet gemaakt van 

zacht materiaal en kleine 

mazen. Daarin kan een  

vis niet beschadigen. 

Dobber 
wordt naar 
linkerkant 
getrokken, 
naar rechts 
aantikken.

Dobber 
wordt naar 
de rechterkant 
getrokken, 
naar links 
aantikken.

Dobber 
wordt 
recht 
naar  
beneden 
getrokken, 
zachtjes naar 
links of rechts 
aantikken.

Trek de lijn 
voorzichtig 
strak.

Doe de 
lijn in het 

gleufje van de  
hakensteker en 

draai de haken- 
steker een  

halve slag.

Duw het 
puntje van 

de hakensteker in 
de vissenbek totdat 

je bij met haakje 
bent en geef een 
kort duwtje om  
het haakje los  

te duwen.

Landen



Kenmerken: 
Hoog gebouwde vis 
Bek staat naar onderen
Wordt max. 80 cm lang
Waterlaag:
Bodem
Beste aas: 
Maden, wormen, mais en brood

Kenmerken: 
Stevige, brede 
goudgekleurde vis  
4 Bekdraden, grote  
schubben en lange rugvin
Wordt max. 120 cm lang
Waterlaag: 
Wateroppervlakte en de bodem
Beste aas: 
Maden, wormen, mais en brood

Zeelt
Kenmerken: 

Bolle vinnen en een klein oranje oog 
Bekdraden en hele kleine schubben

Wordt max. 70 cm lang
Waterlaag: 

Voornamelijk bij de bodem
Beste aas: 

Maden, wormen, 
mais en brood

Karper
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Kenmerken: 
Groter oog dan brasem en hoge rug. Rood 

vlekje bij de borstvin
Wordt max. 45 cm lang

Waterlaag: 
onderste waterlaag 

en bodem
Beste aas: 

Maden, wormen en brood

Brasem
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Kenmerken: 
Boven in het oog 
een oranje vlek
Bek staat recht naar voren  
Wordt max. 50 cm lang
Waterlaag: 
Onderste waterlaag en bodem
Beste aas: 
Maden, wormen en brood

RuisvoornKenmerken: 
Bek wijst naar boven
Hogere bouw dan  
blankvoorn 
Wordt max. 50 cm lang
Waterlaag: 
Bovenste waterlaag
Beste aas: 
Maden, wormen en brood

Kenmerken: 
Steviger en sterker dan voorn 

Opvallend grote bek
Wordt max. 80 cm lang

Waterlaag: 
Alle

Beste aas: 
Maden, wormen, mais en brood

Baars
Kenmerken: 

Rugvin met stekels en zwart vlekje 
Een aantal donkere strepen op de rug

Wordt max. 50 cm lang
Waterlaag: 

Onderste waterlaag en bodem
Beste aas: 

Maden en wormen

Vissen die je kan  vangen met de vaste hengel

Vissen die je kan vangen 
met de vaste hengel

Blankvoorn KolbleiWinde



Stekkie.nl is dé website voor kids die 
alleen over vissen gaat! Visspeletjes spe-
len, filmpjes kijken en vooral goed 
leren vissen! Verder is er een 
spreekbeurtservice en kun 
je vragen stellen aan Ed.
Surf dus snel naar  
stekkie.nl!

Stekkie.nl

Stekkie Vaste Hengel Set
De Stekkie Vaste Hengel set heeft het ‘OK’ 
keurmerk van Sportvisserij Nederland. Dit 
keurmerk wordt gegeven aan hengelsets 
die duurzaam, gebruiksvriendelijk en 

compleet zijn. Bij deze set zijn alle on-
derdelen voor het vissen met 
de vaste hengel inbegrepen, je 

kunt dus zo gaan vissen!
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Tip van Ed: 

Wist je dat er net als voetbalverenigingen ook 

hengelsportverenigingen bestaan? Als je goed 

wilt leren vissen is het verstandig om lid te 

worden van een hengelsportvereniging bij jou 

in de buurt. Je ontvangt dan een Jeugdvergun-

ning of JeugdVISpas en wie weet ontmoet je 

daar weer nieuwe vismaatjes! 

Visregels

•  Vis je met één hengel onder begeleiding van een volwassene met  
een VISpas dan heb je niets nodig.

•  Wil je alleen of met vriendjes vissen in de buurt met één hengel  
en aas zoals brood of maden? Dan heb je een jeugdvergunning  
van je hengelsportvereniging nodig.

•  Wil je met twee hengels vissen en/of met kunstaas?  
Dan heb je een JeugdVISpas nodig.

Ben je ouder dan 14 jaar dan heb je altijd een VISpas nodig!

Behandel de natuur en je omgeving netjes 
en met respect. Geef het goede voorbeeld!

Laat je visstek schoon achter, neem al je 
afval mee naar huis.

 Maak geen planten of struiken kapot.

Maak geen herrie op je stek.

Voorkom het slikken van de haak door 
snel aan te tikken. Mocht de vis het haakje 
toch geslikt hebben, knip dan de lijn zo 
dicht mogelijk bij de bek af. Het haakje 
raakt hij weer kwijt.

Visdocumenten onder de 14 jaar
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Sportvisserij Nederland
Leijenseweg 115 
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven 
Telefoonnr.: 030 - 605 84 00
www.sportvisserijnederland.nl


