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Ondanks een ongelukkige start bij het
matchvissen wil Vincent te Braake deze
vistechniek toch graag onder de knie
krijgen. Zijn materiaal, een 4,2 meter lange
matchhengel en bijpassende molen, is in
orde, maar het ontbreekt hem nog aan de
juiste techniek. “Die zou ik graag van Ed
willen leren.” In deze aflevering van ‘Vraag het
aan Ed’ passeren daarom de ins en outs van het
matchen de revue.

ag h e t a

an het Zwolse
sierwater waar we
hebben afgesproken, ligt Vincent’s hengel al
op twee lange steunen. De
top steekt zeker een meter
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boven het wateroppervlak uit.
Daarmee hebben we direct het
eerste verbeterpunt te pakken.
Het nadeel hiervan is dat de
wind zo vrij spel heeft en deze
de lijn in een grote bocht naar

de kant zal stuwen. Hierdoor
wordt ook de dobber in rap
tempo naar de kant geblazen.
De truc is om na het inwerpen
de lijn zo snel mogelijk onder
water te trekken, waarna je de

hengel met de top vlak boven
het water houdt. Hierbij rust
alleen het eerste gedeelte van
de hengel op een steuntje, de
handgreep rust op je knieen
of in je handen. ‘Matchen’ is
immers een bijzonder actieve
manier van witvissen.

hangen. Dat kan rechtstreeks,
via een speciale float-connector of een klein speldwarteltje.

LOODZETTING

BEGINNERSFOUTJES
Als Vincent binnendraait,
blijkt hij zijn dobber te hebben
gemonteerd aan een hoekafhouder – zo’n gebogen groen
plastic pijpje met speldwartel.
Zelfs in combinatie met een
voerkorf raad ik die dingen
niet aan, laat staan voor een
‘matchpen’. Vincent treft geen
blaam. Hij ging als beginnend

Een bakje gecodeerde loodhagels zorgt dat het gemakkelijk
rekenen is.

prettig dan een langer en
slanker model met wat meer
draagkracht. Dus helaas pindakaas, zonde van het geld, maar
weg er mee! Vincent heeft
echter alleen dat dobbertje bij

In plaats van de loodhageltjes
keurig over de lijn te verdelen,
laat ik Vincent zien hoe dat
bij het matchvissen beter kan.
Beginnende matchvissers
raad ik het vissen met een
schuifpen (slider) op dieper
water nog even af. Ons plasje
van vandaag is hooguit een
meter diep, dus kiezen wij
voor een zogenaamde vaste
pen. Dat betekent dat de waggler niet over de lijn schuift
maar opgesloten zit tussen
loodhagels. Daarbij wordt de

Vincent te Braake heeft Ed gevraagd hem de
fijne kneepjes van het vak ‘matchvissen’ te
leren.

op de containers namelijk niet
alleen de naam, maar vaak ook
het gewicht vermeld. Zo is de
grootste maat (SSG) 1,89 gram
zwaar, AAA 0,81 gram, BB
0,40 gram en de nummers 1,
2, 3 en 4 respectievelijk 0,28;
0,24; 0,20 en 0,17 gram. Een
piepklein loodje als verklikkerloodje onderaan – bijvoorbeeld
een nummertje 10 van 0,034
gram – beïnvloedt de stand
van de waggler nauwelijks
en telt evenmin mee voor de
verdeling van twee derde – een
derde. Die een derde betreft
meestal twee tot hooguit
drie loodhagels, waarvan de
kleinste altijd onderaan hangt
(het dichtst bij de haak) en de

Controle! Maar niks aan de
hand, de mannen hebben vanzelfsprekend de juiste VISpas
en lijst van viswateren bij zich!

grootste het dichtst bij de pen.
Wanneer je gebruik maakt
van zogenaamde voorgelode
pennen, die van zichzelf al een
verzwaring hebben, heb je iets

VOORBEELD VAN EEN
JUISTE LOODZETTING

Het gebruik van zulke hoekafhouders om de matchpen mee
op de lijn te zetten, raadt Ed
ten zeerste af.

Monteer je matchpen direct op de hoofdlijn zoals links, of via een
float-connector (zie rechterfoto). Overigens vertegenwoordigen
deze loodhagels twee derde van het totale loodgewicht en zijn
daarom dus direct rond de dobber geplaatst.

machvisser immers af op wat
de winkelier vertelde, terwijl
die zich op zijn beurt weer
beriep op de (waarschijnlijk
Chinese) gebruiksaanwijzing
bij de afhouder. Ook de dobber
zelf laat duidelijk te wensen
over. Een dik en slechts 15
centimeter lang matchpennetje werpt namelijk minder

zich, dus duiken we in mijn
pennenkoker met daarin een
ruim arsenaal aan zogeheten
wagglers. Dat is de inmiddels ingeburgerde naam voor
matchpennen in alle soorten
en maten. Eén ding hebben de
wagglers gemeen: ze komen
via een klein oogje alleen met
de onderkant aan de lijn te

formule tweederde – eenderde
gehanteerd: circa tweederde
van het totale loodgewicht direct bij de dobber en éénderde
daaronder op de lijn. Je hoeft
geen rekenwonder te zijn
om uit te vinden hoe je aan
die gewichtsverdeling komt.
Van de voor het matchvissen
belangrijkste loodhagels wordt

Uitgaande van een pen van 3
AAA zet ik de dobber na het
peilen vast tussen twee AAA
hagels, dus tweederde van het
totaal. Het restant, één AAA
dus 0,81 gram, verdeel ik over
één BB hagel, één nummer
2 en één nummer 4. Samen
goed voor 0,40 + 0,24 + 0,17
gram = 0,81 gram. De kleinste
(nummer 4) op 25 tot 30
centimeter van het haakje,
de een na kleinste (nummer
2) daar weer 15 cm boven en
de BB weer 25 centimeter
daarboven. Deze combinatie
werp je zelden in de knoop,
zeker niet als je je pen voor het
neerkomen in de lucht even
abrupt afremt zodat de lijn
onder de pen zich strekt.

Dit is dus fout: het kleinste
loodje moet altijd onderaan zitten. Naarmate je dichter naar
de dobber gaat, moeten de
loodhagels groter worden.

Zo dus!

‘goed matchvissen, hoe doe ik dat?’
Visbladlezer Vincent te Braake had geen gelukkige start bij het matchvissen: de lijn zat voortdurend in de knoop, tot overmaat van ramp brak zijn hengeltop af en hij ving dus geen vis. Hij
zat daarom met de handen in het … Nou ja, je begrijpt wat we bedoelen. Vincent: “Ik zou graag willen dat Ed me op weg helpt om het vissen met de matchhengel in de vingers te krijgen.”
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meer rekenwerk. Op de pen
staat meestal hoeveel ze zijn
verzwaard en wat er nog aan
lood bij moet.

HET GAAT LUKKEN
Vincent blijkt een snelle leerling die mijn adviezen en tips
meteen oppikt. Met de juiste
en vooral goed uitgelode
matchpen en een 16/00 lijntje op de molen weet hij meteen een formidabele afstand
te werpen. Kort daarna volgt

BIJ WEINIG WIND
Staat het water stil en is er
nauwelijks tot geen wind, dan
schuif je ook die BB tegen de
dobber aan en zet je het loodje
nummer 4 op 40 centimeter van
de haak en de nummer 2 daar
30 centimeter boven. Je hebt
nu slechts twee kleine hagels op
de lijn, waardoor het aas heel
langzaam en natuurlijk naar de
bodem zakt. Kleine vis wordt
nu zelfs met een matchpen van
10 gram gemakkelijk vangbaar,
maar het helpt ook om grote
schuwe vis te foppen.

een aanbeet die wordt gemist,
maar al snel is het wél raak.
De pen zakt mooi weg en
Vincent slaat geheel volgens
de regels met de lichte bocht
in de lijn mee. Een piepklein
blankvoorntje is het resultaat,
maar het begin is er! Als
even later een mooie donkere
brasem het aas heeft gepakt
en in de knuisten van Vincent
wordt vereeuwigd, kan deze
leerzame matchdag niet meer
stuk.

we een AA-hagel op het haakje.
Deze zal een goed uitgelode pen
zeker doen zinken en laat zich
gemakkelijk een eind werpen.
Rest ons nog om de hagels
naast de pen en de pen zelf naar
de gewenste plek op de lijn te
schuiven. Het moge duidelijk zijn
dat zacht lood, dat weer gemakkelijk kan worden geopend, bij
deze visserij wenselijk is.

PEILTIP
Het peilen van de diepte doe
je bij de matchhengel niet met
een fors peillood. Knijplood is al
helemaal uit den boze omdat je
dit gemakkelijk kwijtraakt. Maar
ook gewoon peillood met kurk
onderin gaat vreemd slingeren
bij de inworp. Zeker als je met
een vaste pen op twee meter
of meer diepte vist – iets dat
overigens prima kan met de
gebruikelijke matchhengel lengte
van 3,9 tot 4,5 meter. In plaats
van ‘gewoon’ peillood knijpen
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op is gemonteerd waar je af en
toe een drupje afwasmiddel op
giet. Je kunt dan zonder al te veel
kunstgrepen de lijn ontvetten tijdens het vissen. Verder is het een
kwestie van inwerpen, hengeltop
even onder water steken, snel
een stukje indraaien en ondertus-

TUIGJESTIP
Tuig niet iedere matchsessie opnieuw de hengel op en af, maar
zorg voor wat complete tuigjes.
Gewoon lange tuigenrekken met
daarop favoriete matchpennen
kant en klaar met lood, onderlijn
en haakje. Aan het eind van
de drie tot vier meter lange
lijn knoop je een lusje waaraan
je de hoofdlijn via een halve
bloedknoop of kunstaasknoop
vastmaakt.

VOERTIP

Als peilloodje volstaat een
zachte AA-loodhagel, die je
voorzichtig op de haak knijpt.

Missie geslaagd! Vincent werpt na de tips van Ed een stuk verder
en vangt zijn eerste vissen ooit met de matchhengel.

Omdat je met de matchhengel
meestal verder uit de kant vist
dan met de vaste stok, dient er
ook op afstand gevoerd te worden. Dat vraagt behalve goed
plakkend lokvoer ook de nodige
ervaring en oefening. Maar al
snel zal een beetje matchvisser
zijn voerballetjes gemakkelijk
over een twintigtal meters keurig
met de hand bij de dobber weten
te gooien. De voerkatapult is nog
altijd verboden, maar met een
werpschep kom je ook een eind
in de goede richting. Ga met zo’n
schep eerst eens oefenen op een
grasveld waar je niemand tot last
bent. Neem een stel aardappels
van het formaat voerbal en een
emmer mee en ga net zo lang
gooien tot alle piepers in dan wel
vlakbij de emmer terechtkomen.
’s Avonds kun je aardappelpuree
eten!

Met een voerschep werp je de
voerballen stukken verder en
preciezer in vergelijking met
een worp met de hand.

ZINKENDE LIJNENTIP
Goed matchvissen doe je met
een nylonlijn en beslist niet met
een gevlochten lijn. Bovendien
moet de lijn snel zinken. Doet hij
dat niet uit zichzelf, dan maken
we hem gewoon snelzinkend.
Dat lukt prima door zo ver mogelijk uit te werpen en vervolgens
de lijn tussen een sponsje met
afwasmiddel weer binnen te
draaien. Je ontvet dan de lijn zodat deze onmiddellijk zinkt. Heel
vernuftig is een steuntje waar je
hengel op rust en een sponsje
Draai je lijn binnen door een
sponsje waar je een drupje
afwasmiddel op hebt gedaan.
Zo ontvet je de hoofdlijn, die
daardoor snelzinkend wordt.

Ed met enkele van zijn hondstrouwe wagglers: pennen voor
het matchvissen.

sen de top weer uit het water
halen om de lijn mooi en gestrekt
onderwater te krijgen. Werp
daarom altijd een aantal meter
over de voerplek.

DE BASISUITRUSTING
Ed geeft je hieronder een checklist van welke spullen nodig zijn
om linea recta zelf met matchvissen te kunnen beginnen.
Hengel:
3.9 – 4.5 meter lange matchhengel
Molen:
(match)molen in de 4000-serie
Hoofdlijn:
16-18/00 mm nylon
Onderlijn:
14-16/00 mm nylon
Haak:
kortstelig maat 10, 12 of 14
Aas:
maden, casters, wormen en maïs
Voer:
witvis-/feedervoer
Matchpennen/wagglers: 30 -35
cm lang, voor diverse loodgewichten • Zakje float-connectors
• Verdeeldoosje met loodhagels

