FEEDEREN

Feederen op
de Maas
in Wallonië

Om de
vangkansen te
vergroten kun je
in het algemeen
beter ’s ochtends
of ’s avonds gaan
vissen.
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In deze zomerse bijdrage neem ik jullie mee naar de Maas in Wallonië. Ze begint in Agimont,
waar ze via Frankrijk in België binnenkomt. Vanaf hier liggen de sluizen direct naast de stuw
in de bedding van de rivier en is deze bevaarbaar voor schepen… (Lees verder op pagina 4)
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it stuk, ook wel de hoge
Maas genoemd, reikt tot
de stad Namen. Deze
stroomvallei wordt gekenmerkt door
schilderachtige rotsformaties. In
schril contrast staat de onnatuurlijke
kanalisatie van deze rivier, die praktisch volledig in beton is gegoten. In
Namen buigt de rivier af naar het
noordoosten en bereikt via Andenne
en Hoei het stedelijk en industrieel gebied van Luik waar ze, spijtig
genoeg, het meest van haar natuurlijke karakter heeft verloren.

MOEITE MEER
DAN WAARD
Het laatste stuk van de Maas,
stroomafwaarts van Namen, heeft
historisch gezien veel vervuiling
te verwerken gekregen. Dat heeft
lokaal grote gevolgen gehad voor de
visstand. Daardoor kan de visserij
behoorlijk taai zijn, zelfs tot een punt
dat je begint te denken dat je beter
ergens anders kunt gaan zitten.

WAALS VISVERLOF

De brasems hier zijn opvallend sterk!

Gelukkig is het een rivier die de
moeite waard blijft, want ondanks
dit alles zijn er dagen dat je een heel
leuk netje platten kunt vangen. Naast
de opvallend sterke brasem kun je
voorn, winde en (plaatselijk) barbeel
verwachten en zeer grote aantallen van de minder interessante grondel (gobie).
Om de vangkansen te vergroten kun
je in het algemeen beter ‘s ochtends
of ’s avonds gaan vissen. Zeker niet
’s middags, want als de zon op het
zeer heldere water begint te schijnen
dan is het vaak einde oefening. Wat
dat betreft is de Maas een ideale
stek om even vrij te gaan vissen.
Je moet wel opletten dat je zorgt
dat je een vergunning hebt van het
Waalse gewest, want de controles zijn

streng. Tevens wordt het gebruik van
een leefnet steeds moeilijker gemaakt
door allerlei nieuwe regelgevingen omtrent soorten en minimum
lengte. Het gebruik van een leefnet
buiten wedstrijden is overigens in
Vlaams België al verboden.

ZO LICHT MOGELIJK
Veel vissers proberen een hengel te
kopen die alle omstandigheden aan
kan, voor de korte en verre visserij en
ook nog eens voor stilstaand en stromend water. Dit is een veelgemaakte
denkfout, want echte allround hengels bestaan helaas niet. Het is altijd
beter om te kiezen voor een zo licht
mogelijke uitrusting, zo licht als de
omstandigheden toelaten. Schuwe
vissen vergen nou eenmaal een sub-

In een helder water zoals de Maas zijn plastic korven toch wel het meest geschikt.

Voor informatie en een visvergunning (visverlof) om
op de Belgische Maas te mogen vissen kun je terecht
bij: www.maisondelapeche.be
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tiele aanpak. Gezien de Maas fijne
lijnen en haken vraagt, is een zachte
semi parabolische medium hengel
dan ook het meest veilig om de klappen van de vis onder controle te kunnen houden.
In de zomerperiode mag je een zeer
zwakke stroming verwachten. Een
12ft feeder voor korven van 30 tot
60 gram is meer dan voldoende.
De molen is standaard een 4000 of
5000 model. Als je een beginnend
feedervisser bent, dan hoef je niet
te twijfelen en kun je gewoon voor
Shimano of Daiwa kiezen. Dit zijn
de merken met de meeste ervaring
op molengebied. Altijd goed! Een
populaire werpmolen is op dit
moment de Daiwa TDR 3012 en de
4012 QD (Daiwa valt groter uit dan
Shimano). Echt heel mooi spul en
meer dan geschikt voor de Maas. Als
je niet zo vaak vist kun je overigens
zeker een molen aanschaffen die er
een of twee prijsklasse(s) onder zit en
waar je ook voor de langere termijn
plezier van gaat hebben.

HELDER WATER:
PLASTIC KORVEN
Voor de visserij op een helder water
zoals de Maas zijn plastic korven
toch wel het meest geschikt. Kijk eens
naar de Guru Exchange voerkorven.
Deze korven hebben een verwisselbare loodring onderaan. Echt
praktisch als je niet veel korven mee
wilt sjouwen naar de waterkant. Ze
zijn er in verschillende gewichten en
in open of gesloten model. Doordat
het lood onderaan zit, kun je verder

en preciezer werpen dan met een
conventionele korf. Hierdoor kun je
met een lichtere hengel toch ver uit
de kant vissen. Plastic korven hebben ook het voordeel dat ze sneller
omhoog komen dan de metalen variant, waardoor je minder last hebt van
obstakels op de bodem. De bruine
of groene schutkleur maakt het
geheel compleet. Platte korven kun
je gebruiken als er net iets meer stroming staat, bijvoorbeeld de Korum
Open End Feeder (in 45 en 60 gram).

RIGGING
Gevlochten lijnen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in de
moderne feedervisserij. Sinds enkele
jaren gebruik ik voor het lichte werk
de Shimano Kairiki SX8 12/00 (PE
1.0). Dit is een mooie dunne gladde
lijn die goed zinkt. De vraag is altijd
of je met een voorslag vist of niet.
Als er veel rommel in het water drijft
dan is een voorslag nadelig omdat
bijvoorbeeld plantenresten op de
voorslagknoop blijven hangen. Je
kunt in dit geval dan bijvoorbeeld
een powergum montage gebruiken.
Dit werkt prima. Zeker voor stromende rivieren zoals de IJssel is dit
een systeem waar ik al veel plezier
aan heb beleefd. Toch is er altijd de
gedachte dat iets beter of makkelijker
moet kunnen. Feederlinks gebaseerd
op een stukje hol topelastiek zijn hier
een mooi voorbeeld van. Je kunt ze
bij Voorhuis Hengelsport of bij De
Pelgrim Hengelsport kopen. Zelf
maken kan natuurlijk ook, maar
dan moet je wel even zoeken naar

De nodige golfslag na het passeren van een schip.



de juiste lijm die het elastiek niet
beschadigd. Als je zelf aan de slag
gaat, dan is het een aanrader om
groene Hollo Elastic van Preston
Innovations te gebruiken. Die is wat
duurder, maar dan heb je ook wat.
Een stukje elastiek met een lengte van
8-9 cm elastiek is ideaal. Een goede
feederlink weerstaat zelfs barbeel,
dat is dus echt wel oké. Op langzaam
stromend water werkt een dergelijke
feederlink ook. In wat testen die ik
heb gedaan kon ik geen verschil merken ten opzichte van een standaard
voorslag.
Gezien het feit dat het Maaswater
zeer helder is heb ik uiteindelijk
toch meer vertrouwen in een ‘low
visibility’ nylon voorslag (25/00
Technium Invisitec) met een simpele
‘free running paternoster rig’. Deze
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De ‘free running
paternoster rig’…

Een mooi uitzicht
tijdens je visdag.
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de crimp. Vervolgens trek je de wartel
rustig tegen de crimp en knijp je deze
dicht. Dit herhaal je voor de andere
wartel. Deze paternoster link waar
de korf aankomt, heeft een lengte
van 5, 7,5 of 10 cm. De wartel schuif
je op de voorslag en laat je stoppen
op een ‘super tight line stop’ van
Guru (medium). Aan de andere kant
van de stop komt een plastic parel
(Sensas) en een Cralusso ‘quick snap’
(maat 14). Aan deze snap komt 22/00
nylon (Technium Invisitec), waarvan
de eerste 20 cm getwist is (staartje)
om extra stijfheid te creëren. Hiervan
heb ik vier verschillende lengtes, respectievelijk 30, 60, 90 en 120 cm. Aan
dit stuk 22/00 komt een onderlijn
met een standaard lengte van 30 cm
via een lus-in-lus verbinding. Met
deze methode, die overeenkomt met
mijn slidermontages, kan de afstand
tussen voerkorf en haak worden
gevarieerd van 60 tot 150 cm.

MAAS BIJ WEPION
Sinds kort
ben ik aan het
experimenteren
met Sonubaits
Super Feeder
Fishmeal: werkt
goed voor
brasem…

rig kun je eenvoudig zelf maken,
is pruikbestendig en ook nog eens
visvriendelijk in de zin dat een vis
de korf verliest bij lijnbreuk. Het
enige dat je nodig hebt is dik nylon

(50/00), twee crimps (Drennan slim
crimps, 40/66lb), een tonwartel en
een speldwartel voor de korf. Draad
door de crimp, vervolgens door het
oog van de wartel en weer terug door

  

Regelmatig verversen en opnieuw ingooien, dat brengt soms nieuwe actie!
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Voor de Maasvisserij beperk ik me
tot het stuk van Wepion (net onder
Namen) tot aan van Hoei (Huy)
enkele kilometers stroomopwaarts
van de kerncentrale. Je hebt er mooie

stroken bij, tot een kleine 150 meter
breed. De meest bekende stekken
zijn te vinden bij Sclayn en Andenne.
Plekken waar je je visstation direct
aan het waterniveau kunt zetten zijn
vrij uitzonderlijk. Het is daarom even
zoeken naar een plaats waar je niet
hoog op de betonnen kade boven het
water hoeft te gaan zitten.
Qua afstand zit je goed wanneer
je rond de 45-50 meter uit de kant
vist. Net zoals bij het slidervissen
is het uitzetten van de afstand met
behulp van twee hengelsteunen ook
bij het feedervissen onmisbaar. De
lijnclip is feitelijk een attribuut dat
vooral wordt gebruikt waarvoor het
niet bedoeld is: het compact houden
van de voerstek! Als je bang bent dat
de lijnclip de gevlochten lijn beschadigt dan kun je een stukje powergum
om de spoel gebruiken dat achter de
clip is bevestigd. Twee ringen van een
smalle fietsband om de spoel werkt
ook effectief.
Het voer neem je neutraal van kleur,
tegen het bruine aan. Knalgeel is
wat mij betreft minder geschikt in
verband met het hoge doorzicht.
Ik gebruik een simpel basismengsel bestaande uit VDE Record Zilver
en DS Feeder (1:1) waaraan ik 10%
brasem caramel additief toevoeg. Dit
kleur ik dan bij met wat Turbo zwart.
Als alternatief is een deel vismeel
erdoor ook aan te bevelen. Ik ben
voorstander van de groene vismeel
voertjes, waar spirulina en betaine
aan is toegevoegd.
Veel karpervissers klagen namelijk
dat groen betaine gebaseerd aas
teveel brasem aantrekt, dat is dus
precies wat we nodig hebben! Ringers
Dark is een van het meest bekende en
vertrouwde kant-en-klaar vismeelvoertjes op de markt. Daarnaast heeft
Sonubaits zeer mooie producten.
Sinds kort ben ik aan het experimenteren met Sonubaits Super Feeder
Fishmeal. Volgens de lokale winkelier
van ’t Jardinke in Hoegaarden wordt
dit zeer veel verkocht. Dat geldt voor
de gehele voerlijn overigens.

GEEN WETENSCHAP
Het is altijd handig om twee feeders
mee te nemen naar de waterkant
zodat je makkelijk van montage kunt
wisselen tijdens een sessie. Het is een
investering natuurlijk, maar het gaat
je wel kostbare vistijd besparen en
daarmee meer vis opleveren.


Wat ik heb gemerkt is dat onderlijnen van 1,5 meter (van korf tot
haak) vaak nodig zijn om de vis te
doen laten doorbijten. Dit blijkt vrij
kritisch. De dikte van de onderlijnen kan variëren tussen de 10/00 en
maximaal 14/00 met een haakje 18
(Kamasan B560). Op de andere hengel kun je bijvoorbeeld een onderlijn nemen van 75 cm met een hair
met twee dikke pieren, of een Guru
Bait Bayonet waar je een boilie (10
mm Sensas) op prikt, een 6/10 mm
wafter (Ringers) of simpelweg een
baitbandje (Stonfo) voor een 6/8 mm
pellet (Sonubaits). Om de dikke platten enigszins selectief aan de schubben te komen, blijft het de vraag hoe
je van al die grondels afkomt. Dit
is werkelijk een ramp soms. Er zijn
sessies dat je er binnen een minuut
al een gehaakt hebt en dan is het in
en uit ‘gobies’ vangen…. Dit is niet
waarvoor we naar de Maas komen
natuurlijk.
Het devies is om veel bewegend aas
te brengen naast de casters en fijngeknipte geknipte pieren met de hoop
de grondels af te leiden en te verzadigen. Deze strategie, die erop gericht
is om brasem en voorn meer tijd
te geven om het haakaas te vinden,
kan goed werken. Wat dan opvalt is
dat na de grondels, de voorn arriveert gevolgd door brasem.
De montage met twee pieren op een

hair werkt dan fantastisch. Het kan
ook zijn dat de grote vissen zich maar
even laten zien en de grondels het
weer overnemen. Een hard haakaas
kan dan uitkomst bieden, maar zeker
niet altijd! Het is geen uitzondering
dat een grondel een 10 mm boilie
pakt. Het blijft uiteindelijk zoeken
en een beetje geluk hebben dat een
bepaalde methode echt werkt. Deze
onvoorspelbaarheid is dan ook
de charme van de Maasvisserij. Als
het exacte wetenschap zou zijn dan is
het spel snel gespeeld en zou de visserij maar saai zijn.

Grondels
vormen soms
een ware plaag,
maar met enige
aanpassingen
kun je de last wel
reduceren

Dennis van Dorp
Aanvullende fotografie: Amisia.nl
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