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PLANERBOARD VISSEN 

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET VISSEN MET PLANERBOARDS 
 
1. WAT IS EEN PLANERBOARD? 
2. HOE WERKT HET? 
3. WELK TYPE HEB IK NODIG? 
4. MONTAGE TIPS? 
5. VOORBEELDEN 

 
 
 

 

[U kunt gemakkelijk de opmaak van geselecteerde tekst in de documenttekst wijzigen door een uiterlijk 

voor de geselecteerde tekst te kiezen in de galerie Snelle stijlen op het tabblad Start. U kunt tekst ook 

rechtstreeks opmaken via de andere besturingselementen op het tabblad Start. Op het tabblad 

Invoegen bevatten de galerieën items die zo zijn ontworpen dat deze worden afgestemd op het algehele 

uiterlijk van uw document. Via deze galerieën kunt u tabellen, kopteksten, voetteksten, lijsten, 

voorbladen en andere bouwstenen voor documenten invoegen.] 



 Hollandlures Predator Fishing info@hollandlures.com 
 Jan van den Bergstraat 74 www.hollandlures.com  
 2101 XD Heemstede +31 (0)6 5105 2702 
 

1. WAT IS EEN PLANERBOARD? 
We krijgen veel vragen over wat een planeerbord of planerboard nou is.  

Graag gaan we hier op in .   

Een Planerboard is een drijvend bord wat door zijn 

vorm en manier van aan de vislijn monteren zelfstandig 

naar buiten zwemt. Met naar buiten bedoelen we 

normaal gesproken van de boot af. Maar je zou dit bord 

ook vanaf de kant in de stroming kunnen gebruiken. 

Maar nu in de praktijk. Stel je wilt gaan vissen vanuit de 

boot en het plan is trollend de roofvis te belagen. We 

kennen allemaal deze situatie en zetten het kunstaas in al 

zijn soorten en maten direct naast de boot overboord en 

laten de lijn vieren tot we gewenste afstand achter de 

boot en diepte hebben bereikt. Het beperkt zich tot 

achter of naast de boot afhankelijk van de lengte van de 

hengel. Zo vissen de meeste met 2 stukken kunstaas 

redelijk dicht bij elkaar aan elke kant van de boot.   

Het planerboard is in staat om door zijn vorm naar 

buiten te zwemmen en het aas op meters rechts of links 

van de boot aan te bieden.  Het aantal meters uitstaande 

lijn tot het planerboard bepaald uiteindelijk de afstand 

van de boot.  

 

 

 

 

 

 

De afstand van het kunstaas achter het planerboard 

bepaal je vooraf. Dit doe je door de lijn vanaf het aas in 

een klem aan de zijkant van het bord vast te zetten. Zit 

deze lijn vanaf het kunstaas vast dan kun je het 

planerboard laten “uitvaren”. Bijvoorbeeld tot boven het 

taluud of op een meter van de lelievelden. Je vist nu op 

plaatsen zonder met je boot de vis te verjagen. Dit over 

het principe van een planerboard.  

 

 

 

 

 

.  

…EEN PLANERBOARD IS EEN 

DRIJVEND BORD WAT ZELF VAN JE 

AF ZWEMT… 

http://hollandlures.com/product-categorie/yellowbird/
http://hollandlures.com/product-categorie/yellowbird/
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2.HOE WERKT HET? 
Uitleg  over de werking van een planerboard 

Nu we weten wat een planerboard is kunnen we verder 

met de toepassing en de werking. Het vissen met een 

planerboard geeft een aantal mogelijkheden die met 

normaal kunstaas trollen niet bereikt kunnen worden. 

 Grotere zone in één keer bestrijken 

 Vissen in zones zonder vis te verjagen 

 Kunstaas op verschillende plaatsen aanbieden 

 Golfslag geeft extra actie aan het kunstaas 

 Zichtbare aanbeten met de Aanbeet Vlag 

 Trapsgewijs kunstaas aanbieden en vis lokken 
 

De planerboards zijn opgebouwd uit een aantal 
onderdelen. Belangrijk dat we weten waar deze voor 
zijn.  
Allereerst het planerboard. Dit is een van gerecycled 
kunststof bord in twee uitvoeringen. Stuurboord en 
Bakboord, de schuine hoek bepaald aan welke kant het 
bord gaat zwemmen. Groene opdruk zwemt rechts, 
rode opdruk zwemt links in de vaarrichting. 

 

 

Er zit een “release clip” aan de zijkant van het bord om 

de lijn die van de hengel komt in vast te maken.   

Ook zit er aan de achterkant bij de modellen met de 

vlag een release om de lijn die van het aas komt vast te 

maken. Deze release bedient de vlag en slaat neer bij 

een aanbeet. Tevens zal deze vlag langzaam zakken als 

er vuil is gehaakt en de weerstand stijgt. 

 

We willen natuurlijk voorkomen dat we bij een aanbeet 

of vastloper het bord verliezen en we deze moeten 

ophalen. Daarom zit er aan het bord een 

bevestigingsoog om een wartel met snap te bevestigen. 

Deze haken we aan de lijn vast en zo voorkomen we 

het verliezen. Tijdens een aanbeet zal de lijn uit de 

release schieten en het bord los aan de lijn hangen. Een  

rubber stopje boven de onderlijn plaatsen voorkomt dat   

het bord tot op de vis zakt tijdens de dril en het 

scheppen.

 

…HET PLANERBOARD KOMT LOS NA 

DE AANBEET EN HAAL JE BINNEN 

MET DE VIS… 

http://hollandlures.com/product-categorie/yellowbird/
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3. WELK TYPE HEB IK NODIG? 
We zullen de drie series van Yellowbird in detail doornemen

1.Yellowbird Planerbord 50 (P/S) 

 Afmeting 14 x 6 cm 

 Verstelbare release (zijkant) lijnbevestiging 

 1 veer 

 1 verstelbare schroef 

 Verplaatsbaar inwendig gewicht 

 Bevestigingsarm 

 Gereedschap en montage instructies 
 
Voor kleine pluggen, shads, topwaters met 
een lichte weerstand. Perfecte type voor een 
2de hengel op enkele meters naast de boot met 
bijvoorbeeld een drijvende plug. 

 

 

 

 

2.Yellowbird Planerboard 100 (P/S) 

 

 Afmeting 20 x 8 cm 

 1 x Verstelbare releases voor hengel lijn 

 1 x Verstelbare release aanbeet vlag systeem 

 2 veren 

 Bevestigingsmateriaal 

 Bevestigingsarm 

 Gereedschap en montage instructie 

Voor middelgrote pluggen, spinners, shads en bulldawgs. De 100, het meest verkochte model van Yellowbird. Met 
vlag systeem en perfect af te stellen releases. Kan op vele meters van de boot worden gevist. Bij aan aanbeet zal de 
vlag uitslaan. Haakt u vuil dan zal de vlag langzaam zakken als de weesstand stijgt. Bij een harde aanbeet zal de release 
de  lijn lossen  en drilt  u de vis rechtstreeks. Vaak is aanslaan niet eens meer nodig omdat de vis haakt op de 
weerstand ven het bord.

   

 

 

 

 

…STEL DE RELEASE AF OP DE 

WEERSTAND VAN HET KUNSTAAS… 

http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-type-50-p-of-s/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-serie-100-p-of-s/
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…PLANERBOARDS ZULLEN UW 

VISDAGEN DOELTREFFENDER 

MAKEN… 

 3.Yellowbird Planerboard 600 
(P/S)Afmeting 25 x 9 cm 

 1 x Verstelbare releases voor hengel lijn 

 1 x Verstelbare release aanbeet vlag systeem 

 2 veren 

 Bevestigingsmateriaal 

 Bevestigingsarm 

 Gereedschap en montage instructies 

 

 

 

Voor grote pluggen, spinners, shads en bulldawgs. Het grootste model van Yellowbird, ook bij zware golfslag nog zeer 
goed toepasbaar. Met vlag systeem en perfect af te stellen releases. Kan op vele meters van de boot worden gevist. Bij 
aan aanbeet zal de vlag uitslaan. Haakt u vuil dan zal de vlag langzaam zakken als de weesstand stijgt. Bij een harde 
aanbeet zal de release de  lijn lossen  en drilt  u de vis rechtstreeks. Vaak is aanslaan niet eens meer nodig omdat de vis 
haakt op de weerstand ven het bord.

Accessoires 

Vlag-sets 

Voor de 100 en 600 serie zijn reserve vlaggen 

verkrijgbaar. In rood/groen of GLOW versie 

 

 

BirdnestOok aan het opbergen is gedacht met een 

Birdnest.  Berg uw Yellowbirds veilig op in hun nest en 

bescherm ze tegen schade en verliezen. (BR200 en 

BR300). 

 

Vervangings Release 

Voor de eventuele vervanging van de release is een set 

verkrijgbaar. (RP-125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-reserve-vlaggen/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-birdnest/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-birdnest/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-reserve-vlaggen/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-reserve-release-clip-set/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-serie-600-p-of-s/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-serie-600-p-of-s/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-reserve-vlaggen/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-birdnest/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-reserve-release-clip-set/
http://hollandlures.com/product/yellowbird-planerboard-serie-600-p-of-s/
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4.MONTAGE- EN VISTIPS 
Hoe monteer ik een planerboard op de hoofdlijn en hoe vis ik? 

Allereerst haken we de wartel met snap aan de lijn, zodat het bord aan de lijn hangt. Dan vieren we het aas uit op de 

gewenste afstand van het bord. Afhankelijk van de diepte van het water en de diepgang van het kunstaas. 

De lijnloop begint bij de hengel, vast in de clip aan de zijkant, door de snap, vast in de clip aan de achterkant. Nu het 

geheel gecontroleerd te water laten. Direct zal de zij-waardse kracht voelbaar zijn. Hoe groter het bord hoe groter de 

kracht. Hengel naar boven gericht houden om de lijn richting planerboard uit het water te houden.  

Het planerboard zover uit laten zwemmen tot de gewenste afstand is bereikt. Reel vastzetten en hengel afsteunen. 

Wachten op de aanbeet! 

Monteer voor de  onderlijn een 

rubber  stopper om het planerboard 

van de vis af te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://hollandlures.com/product-categorie/yellowbird/
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5.VOORBEELDEN 
Natuurlijk zijn er veel voorbeelden te omschrijven maar YouTube met video opnames laten 

het beste de toepassingen zien. De foto ’s sturen u direct door naar de juiste film.   

 

 

 

 

 

 

 

Yellowbird Planerboard algemene info van de 

vernieuwde huidige versie. 

 

 

 

 

 

Yellowbird Planerboard in combinatie met een 

topwater oppervlakte aas 

 

 
 

       Algemene uitleg van Planerboards op een    

       Amerikaans meer 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNFiArJm_94&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-uG0N7CNjS4
https://www.youtube.com/watch?v=gnfEXKvYTXA
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6. CONCLUSIE

 

Ons doel was met dit artikel u meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van het vissen met Planerboards. De 

werking, opbouw van het systeem en bij welke toepassing welk model. Maar ook hoe ziet het er uit en  wat kunt u 

gebruiken in  uw specifieke  situatie. Al deze modellen zijn eenvoudig te bestellen in onze webshop op 

http://www.hollandlures.com en zijn normaal gesproken altijd uit voorraad leverbaar en worden binnen 1-2 werkdagen 

op uw adres afgeleverd in Nederland maar ook in België .

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 

de contactpagina van de website, de chat functie of door telefonisch contact met ons op te nemen. 

 

Bedrijfsinformatie: 

Hollandlures Predator Fishing is sinds 2014 actief  in de online advisering en snelle levering van gespecialiseerd 

kunstaas en kajaks in Nederland en België. Inmiddels leveren wij producten in de gehele EU. In de afgelopen jaren 

hebben wij ons gespecialiseerd in de advisering roofvissen en kajakvissen. Reeds vanaf het begin zijn wij trotse dealer 

van het Amerikaanse merk MuskieMetal. Aan ons pakket worden nog steeds merken toegevoegd. Maar altijd moeten 

deze voldoen aan onze missie. Uniek en exclusief verkrijgbaar. Yellowbird Products USA is een van die merken. 

Onze webshop is voorzien van alle gemakken, veilige betaalmodules als iDEAL en PayPal. Tevens versturen wij van 

alle afgeronde bestellingen een factuur met BTW voor uw administratie en als garantiebewijs. 

 

Hollandlures Predator Fishing 

Jan van den Bergstraat 74  

2101 XD Heemstede 

www.hollandlures.com 

info@hollandlures.com 

+31 (0)6 51052702 

Volg ons ook op Socialmedia 

 

 

 

…PLANERBOARDS ZIJN DE PERFECTE MANIER OM OP VERDER VAN DE BOOT TE 

VISSEN, OP DRUK BEVISTE WATEREN KUNNEN ZE HET VERSCHIL MAKEN… 

https://www.facebook.com/hollandlures
https://www.instagram.com/hollandlures
https://twitter.com/hollandlures
https://www.facebook.com/pg/hollandlures/reviews/
http://hollandlures.com/beoordelingen/plaats-beoordeling/
http://hollandlures.com/product-categorie/yellowbird/
http://www.hollandlures.com/
http://hollandlures.com/contact/
http://hollandlures.com/product-categorie/muskiemetal/
http://www.yellowbirdproducts.com/
http://www.hollandlures.com/
mailto:info@hollandlures.com

