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‘VISSEN MET DE 
FEEDER, DAT KAN  

IEDEREEN’

Frans Luijckx met twee knappe brasems.

Frans Luijckx, de nieuwe voorzitter van Hengelsportfederatie Groningen 
Drenthe, is een verwoed sportvisser. Zijn passie is het vissen met de 

feederhengel. Daarnaast pakt hij ook wel de vaste stok. Witvissen zoals 
voorn en brasem vormen de hoofdmoot van zijn vangsten. Maar af en toe 
een winde, kolblei of zelfs karper zijn ook welkome gasten aan de water-

kant. We stelden hem acht vragen.

2 IS DAT MOEILIJK, VIS-
SEN MET DE FEEDER?
“Nee, helemaal niet. Je kunt het zo 

moeilijk maken als je zelf wilt, maar ik houd 
het juist eenvoudig. Met een feederhengel van 
tussen de 3,60 en 3,90 meter lang die licht en 
vooral soepel is. Een bijpassende molen met 
zinkend nylon en de basis is klaar. Laat je bij 
de keuze van molen en hengel adviseren in de 
hengelsportwinkel, dan zit je altijd goed.”

3 EN DAN, 
VISSEN?
“Ja. Hengel 

optuigen en de lijnmon-
tage kiezen, korf eraan, 
onderlijn monteren en je 
kunt vissen. Natuurlijk 
wel even van tevoren 
voeren. Dat is op zich 
ook niet zo moeilijk. Als 
je gaat voeren, gebruik 
je alleen de korf en laat 
je de onderlijn nog even 
van de montage af.”

4 HOE GAAT DAT VOEREN IN  
ZIJN WERK?
“Zelf neem ik in de meeste gevallen een grote korf met een laag 

gewicht. Bepaal eerst de plek waar je de voerplek wilt maken. Zet dan 
de lijn achter de lijnclip vast en zoek een vast punt aan de overkant 
waar je op kunt richten. Houd de hengel boven je hoofd en mik op 
het richtpunt. Beweeg de hengel recht naar voren ten opzichte van je 
lichaam. Als de korf aan de vlucht is begonnen, haal je de hengel direct 
naar achteren en houd je hem losjes in de hand. Komt de lijn tegen de 
lijnclip aan, dan maakt de hengel automatisch een voorwaartse bewe-
ging. Die zorgt ervoor dat de snelheid wordt afgeremd en de korf rustig 
in het water komt. Ga vooral oefenen. Je zult merken dat naarmate je 
dit vaker doet, je de voerkorf steeds secuurder kunt plaatsen.”

5 WAAR VIS JE HET LIEFST?
“Vanuit mijn woonplaats Sappemeer hoef ik niet eens ver weg. Het Winscho-
terdiep is dichtbij en daar kun je goed vissen. Maar ik kan ook heel erg genieten 

van een dag in het Lauwersmeergebied. Bij de Vlinderbalg, of tegenover het recreatie-
bungalowpark liggen 
mooie oevers waar je in 
alle rust kunt vissen én 
vangen. Maar dat niet 
alleen, ik geniet in dat 
natuurgebied ook van de 
vogels. Er vliegt van alles: 
zilverreigers, lepelaars, 
de bruine kiekendief. Als 
je geluk hebt, kun je zelfs 
een zeearend spotten. De 
combinatie van vissen en 
genieten van de natuur 
maakt voor mij het beeld 
compleet.”

6 ALLE VIS GAAT WEER TERUG?
“Natuurlijk! Ik vis voor de sport en ontspanning, niet voor 
consumptie. Dus de mooie exemplaren die ik vang, gaan 

snel ven op de foto. Dan heb je altijd een mooie herinnering aan 
een leuke visdag. Daarna gaat de vis uiteraard snel weer terug het 
water in.”

7 EN DE FOTO'S? FACEBOOK?
“De foto’s gebruik ik voor een andere hengelsporthobby. 
Ik ben freelance redacteur van het blad Witvis Totaal. 

Daar schrijf ik zo af en toe een artikel voor, en dan zijn foto’s 
natuurlijk onmisbaar.”

8 HEB JE TOT SLOT NOG EEN GOEDE 
TIP VOOR FEEDERVISSERS?
“Jazeker. Een tip die mij al veel brasems heeft opgeleverd. 

Elke keer dat je inwerpt, komt er een beetje nieuw voer op de stek. 
De school brasems blijft op en om de voerplek zwemmen én azen. 
Soms haal je weer binnen. Misschien omdat je het tijd vindt om 
je aas te vervangen, of omdat je al een tijdje geen beet meer hebt 
gehad. Of je vermoedt misschien dat de lijn niet goed zit. Haal dan 
heel voorzichtig en vooral langzaam het aas en de korf van de voer-
stek af. Beweeg de hengel langzaam en rustig zijwaarts achteruit. 
Pas als ik de top van de hengel twee meter heb verplaatst, draai ik 
de lijn binnen. Waarom die eerste meters zo rustig? Als je met een 
ruk de hengel aantrekt, schiet de voerkorf geheel onverwachts over 
de voerplek. Azende vis zal daar van schrikken en vluchten. Als er 
één vis schrikt en een onverhoedse beweging maakt, schrikt daar-
mee ook de rest van de school. Het azen stopt, de vis is weg. De vis 
zal langzaam, en vaak aarzelend, de voerplek weer benaderen. En 
dat duurt meestal wel een tijdje.”

1 VANWAAR JE  
VOORKEUR VOOR DE  
FEEDERHENGEL?

“Dat heeft te maken met mijn slechte ogen. 
Op afstand kan ik het puntje van de dobber 
niet goed zien; zeker niet een paar uur achter 
elkaar. Dat lukt wel voor even met een hengel 
van hooguit tien meter en een dikke antenne 
op de dobber, maar dan houdt het wel op. 
De top van de feederhengel ligt echter veel 
dichterbij en die zie ik dus wel goed.”

Het Lauwersmeer betekent voor Frans vissen én genieten van 
de natuur.


