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EFFECTIEF MET EXPANDER PELLETS  

 

Het vissen met zogenoemde expanderpellets vind ik een mooie, maar vooral een zeer effectieve manier 

van aanpak op de vijverkarper. Ik merk echter dat er niet veel vissers zijn die met dit haakaas  vissen. De 

veelgehoorde reden is dat deze pellets moeilijk klaar te maken zijn en niet goed aan de haak blijven 

zitten. Zo lastig is dat allemaal echter niet en daarom wil ik laten zien met welk materiaal en op welke 

wijze  ik met expanders vis. 

 

 Waarom doen die expanderpellets het eigenlijk zo goed op commercials? Dat komt heel simpel omdat 

deze aassoort niet seizoensgebonden is en bovendien ook minder dressuurgevoelig dan andere 

aassoorten. Het bekende luncheon meat ‘Smac’ is bijvoorbeeld eigenlijk alleen in de zomer een topaas. 

Door de hoge voedingswaarde , raakt de karper in de winter en in het voorjaar na het eten van dit aas té 

snel verzadigd en zal vervolgens dit aas vermijden. Dit in tegenstelling tot de pellets waar ze het gehele 

jaar op azen en die wel makkelijk te verteren zijn. Een dresseurgevoelig aas is bijvoorbeeld maïs. Als hier 

teveel mee wordt gevist, gaat de karper de opvallend gele korrels op den duur vermijden vanwege hun 

kleur. Die dressuur is dan natuurlijk wel weer tijdelijk te doorbreken door gekleurde maïs in te zetten. 

LIJNEN 

Als hoofdlijn geef ik de voorkeur aan de serie X5000 van Colmic met een lijndikte van 16/00. Als onderlijn 

gebruik ik de X-stream met een diameter van 12/00 en bij hele grote karpers (zeg maar: van 5 kg+) pak ik 

14/00. Ik gebruik juist deze Colmic lijnen, omdat ze een zeer hoge trekkracht hebben en bovendien zeer 

soepel zijn. 
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Ik denk dat de lijndikte belangrijk is, maar dat de soepelheid van de lijn een nóg grotere rol speelt. Hoe 

soepeler de lijn, des te natuurlijker deze zich in het water zal gaan gedragen met het aas eraan. Met als 

resultaat dat de karper dit aas sneller zal pakken, omdat hij het vertrouwt. Je zult ook zien dat er veel 

aanbeten zullen komen tijdens het vallen door het water. Mijn onderlijn heeft een lengte van 20 cm. 

Deze in verhouding tot de meest gangbare lengte van 15 cm. Een wat langere onderlijn heeft mijn 

voorkeur omdat deze wat meer rek levert. Dit geeft mij de mogelijkheid gebruik te maken van een 

dunnere onderlijn. Nu hoor ik je denken: “Wat een dunne lijnen gebruik je!” Je zult echter zien dat dit 

geen probleem is, mits je er het elastiek op aanpast. Ik maak gebruik van de witte en grijze Hydro van 

Daiwa. Dit elastiek heeft zeer veel rek, maar toch ook genoeg power om er zeer grote vissen mee binnen 

te kunnen halen, mede door het gebruik van een puller kit. 

DOBBERS 

Als dobbers monteer ik in de regel de zeer sterke, handgemaakte dobbers van Malmanfloat en Gerrit 

Surquin met onder antennes van staal en carbon. Bij veel wind kies ik voor de dobbers met een stalen 

onderantenne. Deze staan stabieler in het water dan de dobbers met onderantennes van carbon. Bij 

rustige weersomstandigheden neem ik echter juist die laatste uitvoering, want deze dobbers zijn 

gevoeliger. De bovenantennes zijn 1,5 mm en 2 mm dik. De antenne van 1,5 mm gebruik ik in de winter, 

omdat in deze tijd van het jaar de aanbeten in de regel heel voorzichtig zijn en je de aanbeten eerder ziet 

met een antenne van 1,5 mm dan met eentje van 2 mm. De rest van het jaar wordt er gevist met een 

bovenantenne van 2 mm aangezien de vis dan actiever aast. Zou je nu vissen met 1,5 mm, dan gaat de 

dobber met het minste of geringste onder en dan wordt de kans op vals gehaakte vissen groter. En dat 

wil je ten allen tijde zien te vermijden, want dan geeft veel onrust op de stek. 

LOODZETTING 

Mijn loodzetting 

bestaat uit bulklood 

met twee droppers 

nr. 10. Ik houd een 

afstand aan van 17 

cm tussen de twee 

droppers en het 

bulklood. Bij 

voorkeur gebruik ik 

het korrellood van 

het merk Colmic. Dit 

is een mooi zacht 

lood, waardoor mijn 

lijn minder snel zal 

beschadigen. 
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UITLODEN  

Ik lood de dobbers op de volgende wijze uit. Voor het 

bulklood maak ik gebruik van tussen de zes en tien losse 

loodjes. Voor een dobber van 0,6 gram gebruik ik 

bijvoorbeeld voor het bulklood 8 x nr. 9. En als dropper 2 x nr. 

10. De dobber komt zo precies met het drijflichaam onder 

water te staan. Ik ga deze nu fine tunen met loodjes van nr. 

12 en nr. 13. Deze plaats ik boven het bulklood, waardoor ik 

precies kan bepalen hoeveel antenne er uit het water 

steekt.  Een andere reden waarom ik deze kleine fine tune 

loodjes gebruik is, omdat ik de dobber ter plekke kan 

aanpassen naar de weersomstandigheden van de dag. Mocht 

het nu ineens gaan waaien waardoor ik de antenne iets 

verder uit het water wil laten komen, dan haal ik er een klein 

loodje af. 

  

OPSLAG 

Een belangrijk detail van je montage is de lengte van de opslag. Deze moet zo kort mogelijk zijn. Hoe kort 

ligt aan de weersomstandigheden, maar het meest ideale is zo rond de 20 cm. De reden waarom de rig 

zo kort mogelijk moet zijn, is omdat de karper het aas snel opzuigt en vervolgens weer uitspuugt. Dan 

moet je dus snel contact kunnen maken met de vis. Als je namelijk met een te lange opslag vist, zal je 

vaak te laat zijn. Bij een aanbeet is het liften van het haakaas genoeg, om een inhaking bij een vis te 

realiseren. Dus niet aanslaan. Bij het eventueel missen van een aanbeet blijft het aas aan de haak zitten. 

Nadat de vis is gehaakt, moet je de lijn goed onder spanning houden, omdat we immers zonder 

weerhaak vissen. 
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BACKSHOTS 

Het gebruik van backshots is ook een belangrijk instrument in mijn visserij. Zo’n backshot loodje tussen 

de dobber en de hengeltop zorgt ervoor dat je altijd een directe lijn heb tussen dobber en top. Met veel 

wind kun je het loodje in het water houden en je zult zien dat de wind geen vat heeft op de dobber, 

maar dat het loodje alle klappen opvangt. Hierdoor krijg je een betere rig presentatie en dus meer 

aanbeten. Voor twee jaar terug zag ik het vissen met backshots voor het eerst tijdens een week vissen 

met de Witvis Totaal lezersreis in Engeland. Hierbij was een Engelse visser en auteur van ons magazine 

aanwezig: Nick Speed. Nick heeft ons laten zien hoe belangrijk dit loodje is voor je aaspresentatie. 

Inmiddels gebruik ik een backshot op al mijn lijnen. Als backshotloodje gebruik ik meestal een nr. 8. 

PEILEN 

Bij het vissen met een expander wil je 

alleen met een staande haak vissen. Met 

een staande haak bedoel ik echt dat de 

haak net de bodem aanraakt. Op deze 

wijze krijg je veel sneller een 

beetregistratie op de dobber. Een karper 

zuigt vaak heel voorzichtig de expanders 

op en spuwt deze ook weer snel uit. 

Mocht je nu met lijn over de grond 

vissen, dan zal je de aanbeet veelal te 

laat of zelfs helemaal niet zien. 

Het goed uitpeilen is altijd een zeer belangrijk onderdeel van het vissen, maar bij het vissen met een 

expander al helemaal. Ik neem hier dan ook altijd rustig de tijd voor en probeer voor mezelf een beeld te 

vormen van hoe het er onderwater uitziet. Bij het uitpeilen ga ik op zoek naar een vlak en tevens hard 

stukje bodem. Daarop aast de karper beslist liever dan op de modderige stukken. Ik gebruik voor het 

uitpeilen van de stek een peillood van 20 gram met een groot, rond oppervlak. Door dat grote ronde 

oppervlak kun je beter voelen waar de bodem hard is. In eerste instantie peil ik de dobber zodanig uit 

dat alleen de antenne nog zichtbaar is. Een peillood van 20 gram kan echter wel enige rek veroorzaken. 

Daarom pak ik vervolgens een SSG-loodje en knijp dit op de haak. Vervolgens peil ik de dobber zo uit dat 

er nog maar 2 mm antenne boven het water uitsteekt. Zo kun je exact bepalen hoe de lijn zich gedraagt 

met het aas eraan. Vaak zie ik aan de waterkant dat de hengels naast elkaar worden gelegd en de 

dobbers naast elkaar worden geschoven. Mocht je met de lijn over de bodem vissen, dan maakt dit niet 

zoveel uit. Maar met een staande haak is deze wijze van dieptebepaling veel te onnauwkeurig en ik peil 

dus iedere topset afzonderlijk zorgvuldig uit. 

BEREIDING VAN EXPANDER PELLETS 

De expander die ik gebruik is de Pro Expander Naturel van Dynamite Baits. Een even simpele als 

effectieve manier om expanders klaar te maken voor gebruik is als volgt: De avond voordat je gaat vissen 

tref je al je voorbereidingen. Je stopt een handjevol expanders in een boterhamzakje. Dit kunnen 4, 6, of 

8 mm pellets zijn, dat maakt geen verschil voor de bereidingswijze. Als de pellets in het zakje zitten, vul 

je dit met water, totdat de pellets net onder water staan. Maak vervolgens een knoop in het zakje. 
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De knoop moet strak tegen de pellets aan zitten, om te voorkomen dat ze verder kunnen opzwellen. Laat 

het zakje nu een nacht in de koelkast liggen en je zult zien dat de expanders mooi volgezogen zijn 

geraakt, maar wel hun structuur hebben behouden. Dit is ook de reden waarom ik geen pelletpomp 

gebruik. Het vacuümzuigen gebeurt hiermee naar mijn idee te snel, met als gevolg dat er veel pellets 

gaan scheuren en niet compact genoeg meer zijn. Dit kan veel ergernis veroorzaken. Ik gebruik verder 

geen geur- of kleurstoffen, aangezien de vis de pellets kennelijk al aantrekkelijk genoeg vindt vanwege 

hun door de fabrikant meegegeven geur-, kleur- en smaakstoffen. Waarom zou ik hier dan iets aan 

veranderen? Eenmaal aan de waterkant gaan de expanders, die ik heb mee genomen vanuit de koelkast, 

in een bakje met water. Je zult zien dat deze pellets gaan drijven en dat moet ook. Je pakt nu een pellet 

die mooi dicht oogt en bevestigt deze aan de haak. Je zult zien dat de expander nu zinkt door het gewicht 

van de haak en dat het geheel nu perfect uitgebalanceerd is. De haakpellet zal nu dus hetzelfde gedrag 

vertonen als de bijgevoerde losse pellets. Dit kan het verschil betekenen tussen wel - of niet vangen. 
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VOEREN 

Ik voer met expanders, omdat ik graag wil bijvoeren met hetzelfde aas dat ik ook als haakaas gebruik, om 

zo de eventuele argwaan van de vis bij het opnemen van het haakaas te minimaliseren. Ik gebruik 

daarvoor 2 mm, omdat deze er voor zorgen dat de vis op de stek komt en blijft, zonder zich te verzadigen 

aan de pellets. De expanders die je bijvoert, moet je eerst voorzichtig indrukken. Hierdoor gaat het 

laatste beetje lucht uit de -pellet, waardoor ze beter gaan zinken. Voor het aanvoeren gebruik ik meestal 

een kinderpotje. Hiermee kun je namelijk mooi, compact voeren. Nadat ik gevoerd heb met het 

kinderpotje, schiet ik in het begin af en toe een pellet bij, om de vis op de stek te krijgen. Zodra ik 

aanbeten krijg, stop ik meteen ook met bijschieten, maar na elke vangst voer ik wel weer een beetje bij. 

Ik wil vis voor vis gaan en niet teveel vis op de stek krijgen. Teveel vis op de stek resulteert namelijk 

veelal in veel lijners en vals gehaakte vis. Met als resultaat veel onrust op de stek en veel verspeelde 

vissen. 

ONDERSTROOM 

Belangrijk om in te gaten te houden is de aanwezigheid van onderstroom op je stek. Dit moet je op ieder 

water in de gaten houden, maar op commerciële wateren in het bijzonder. Deze vijvers zijn vaak rond, of 

vierkant en hierdoor heb je vaak te maken met zeer veel onderstroom. In de meeste gevallen is die 

onderstroom de andere richting op dan dat de wind. Zo’n onderstroom is van grote invloed op het vissen 

met van die lichte expanders en 2 mm pellets en je zult zien dat je vaak vangt ver naast de voerplek. 

Daarom laat ik de dobber rustig meevoeren met de onderstroom en probeer hem niet angstvallig stil te 

houden op de plek. Heel vaak zul je zien dat het aas op een gegeven moment blijft hangen en dat daar 

een richel blijkt te zitten waar je vervolgens de vis vangt. Om het aas actief aan te bieden, lift ik het zo af 

en toe. Ik til daartoe mijn dobber uit het water tot de onderantenne en laat de dobber dan langzaam 

weer zakken. En je zult zien: vaak volgen juist daarna de aanbeten... 

 


