
2021 (Versie 21.1 januari) 

Visserijbenodigdheden zoals: 

Fuiken, Rivierkreeftkorven, Sleepnetten (garnaal - 

platvis), PE-Netwerk en ander visserijgerei van 

A. Blokland – Gorinchem 

 
 

PE-fuiken 

 

1-vleugel fuiken 
 

 

Artikelnummer NE002 
Ideale fuik voor het klein polder water. Bij uitstek geschikt voor onderzoek, 

visserij op zoetwaterkreeft in het polderdomein <=> Groene Hart van 

Nederland. www.rivierkreeft.wordpress.com 

 
Technische gegevens 
2 kamers, D-ring + 4 O-ring 

PVC ringen met een metalen kern 

Max. hoogte 29-31 cm 

Lengte vleugel 130-140 cm 

Lengte fuik 140-150 cm 

80 maas opzet 

PE 250/6 kamer 1 20 mm maas 

PE 250/6 kamer 2 15 mm maas 

45.00 euro  

 

 

 

 



Artikelnummer NE004 
Ideale fuik voor het middeldiep polder water. Geschikt voor visserij op 

zoetwaterkreeft, aal, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke. 

 
Technische gegevens 
3 kamers, D-ring + 5 O-ring 

PVC ringen met een metalen kern 

Max. hoogte 39-41 cm 

Lengte vleugel 210-220 cm 

Lengte fuik 200-210 cm 

80 maas opzet 

PE 250/6 kamer 1 25 mm maas 

PE 250/6 kamer 2 20 mm maas 

PE 250/6 kamer 3 15 mm maas 65.00 euro 

 

Artikelnummer NE009 
Ideale fuik voor het dieper, getijde water en dergelijke. Geschikt voor visserij 

op strandkrab, Noordzeekrab, wolhandkrab, zoetwaterkreeft, zeekreeft, aal, 

wetenschappelijk onderzoek en dergelijke. 

 
Technische gegevens 
3 kamers, D-ring + 6 O-ring 

PVC ringen met een metalen kern 

Max. hoogte 58-60 cm 

Lengte vleugel 210-220 cm 

Lengte fuik 310-320 cm 

120 maas opzet; Opzet dubbel PE380/9 in 25 mm maas 

PE 250/6 kamer 1 25 mm maas 

PE 250/6 kamer 2 20 mm maas 

PE 380/9 kamer 3 20 mm maas met inkeling naar kamer 3 gedeeltelijk  PE 250/6 15-20 mm maas  

180.00 euro  

 



2-vleugel fuiken 
Artikelnummer ND103 
Ideale fuik voor het middeldiep polder water. Geschikt voor visserij op 

zoetwaterkreeft, aal, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke. Snel vangers! 

 
Technische gegevens 
3 kamers, D-ring + 5 O-ring 

PVC ringen met een metalen kern 

Max. hoogte 39-41 cm 

Lengte vleugels 210-220 cm 

Lengte fuik 200-210 cm 

80 maas opzet 

PE 250/6 kamer 1 25 mm maas 

PE 250/6 kamer 2 20 mm maas 

PE 250/6 kamer 3 15 mm maas 

75.00 euro   
 

 

Schietfuiken 
 

Artikelnummer NS105 
Ideale fuik voor alle type water. In koppelverband (trein) tussen ankers als 

diepzet. Geschikt voor visserij op strandkrab, Noorzeekrab, zeekreeft, 

wolhandkrab, zoetwaterkreeft, aal, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Technische gegevens 
3 kamers, D-ring + 6 O-ring 

PVC ringen met een metalen kern 

Max. hoogte 63-65 cm 

Lengte tussenvleugel 310-320 cm 

Drijvers bovenzijde vleugel  + stevig ketting werk onderzijde hierdoor perfecte bodemafdichting 

Lengte fuiken 350-360 cm 

150 maas opzet; dubbele maas opzet in PE380/9 25 mm maas 

PE 250/6 kamer 1 25 mm maas 

PE 250/6 kamer 2 20 mm maas 

PE 380/9 kamer 3 20 mm maas met inkeling naar kamer 3 gedeeltelijk  PE 250/6 15-20 mm maas 

400.00 euro  

 

 



Eindkubben voor het oplappen van gebruikt materiaal 
Geef uw fuiken een tweede ronde. Knip de oude eindkub van de fuik 

en bevestig hieraan een super PE eindkub. PE-netwerk in 380/9 20 

mm maas waarvan de inkeling in PE 250/6 15-20 mm maas 

 

We hebben 3 maten op voorraad waarmee fuiken vanaf 120 tot 300 

maas kunnen worden hersteld. 

 

Eindkub met 120 maas opzet 
Te gebruiken bij fuiken met 120-170 maas opzet 

3 O-ringen met diameter aflopend naar ca. 45-40-35 cm 

PVC ringen met metalen binnenkern 

Lengte ca. 135 cm 

75.00 euro  
 

 

 

Eindkub met 170 maas opzet 
Te gebruiken bij fuiken met 150-220 maas opzet 

3 O-ringen met diameter aflopend naar ca. 65-60-55 cm 

PVC ringen met metalen binnenkern 

Lengte ca. 170 cm 

100.00 euro  
 

 

  
 

 

 



Rivierkreeftkorven 
 

 

Artikelnummer NK005 
Hobby/Semi professioneel zoetwaterkreeft vangkooitje. In < 5 seconden van plat naar kooi! 

Super handig en gemakkelijk.   

Technische omschrijving:  

Van plat 60 lang x 33 breed x 1 hoog cm in < 5 seconden naar kooi 50 lang x 33 breed x 18 

hoog cm! Wat een uitvinding.. 

2 inlopen; handige aas-haak; 2 beugeltjes om de kooi eenvoudig dicht of open te doen. 

PE-netwerk PE250/6 in 30 mm maas  

2 inloopkokers = de onvervormbare inkeling  met diameter 40 mm waar de rivierkreeft wel 

naar binnen kan maar niet naar buiten en waar vis naar binnen kan en ook naar buiten 

 

 
 

 

 

25.00 euro  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sleepnetten (zee) 
SLEEPNETTEN voor GARNAAL, ZANDAAL, PLATVIS, PLEZIER, ONDERZOEK, GOLFBALLEN, 

VUIL, enz. 

  

Sleepframes: 

90 cm breed (vast): 50.00 Euro  

150 cm breed (demontabel; 2 delen): 70.00 Euro  

Materiaal: holle platte buis van ijzer; gaat roesten indien niet bewerkt;  

Na gebruik het frame goed afspoelen met zoet water en droog opbergen. Indien men geen 

roest wenst, dan kunt u het wellicht bij een vakman laten galvaniseren en poeder coaten. 

Of het frame laten namaken in RVS. 

  

 

 

Sleepnetten: 

90 cm type garnaal: 45.00 Euro  

In combinatie met een bijpassende sleepframe kunnen kinderen vanaf 7 a 8 jaar het setje 

zelfstandig slepen. 

De uitvoering van dit sleepnet is in PE-kwaliteit met een eindmaas van 250/6 20 mm en de 

sleepketting is aangebracht aan het sleepnet.  

Oersterk professioneel materiaal waar natte nettenbijters geen/nauwelijks vat op hebben. 

De 20 mm maas is klein genoeg voor de garnalen visserij. 

In het sleepnet is een inkeling aangebracht waardoor de gevangen dieren niet terug kunnen 

zwemmen/kruipen. 

De openingsmaas is 2,5 inch. Is wijder om kleefzand e.d. door te laten gaan. Ook het slepen 

gaat gemakkelijker. De ervaring leert dat de meeste garnaal tussen de mazen blijft indien 

men sleept. 

Dit is geen professioneel net waar hoge verwachtingen aan moeten worden toegedicht. Er 

komt van alles in en ontzettend leuk voor de kinderen. Indien met serieus garnalen wilt 

oogsten dan adviseren wij het 150 cm model. 

Bij een combinatie Frame + Sleepnet worden de handsleepkoorden cadeau gedaan. 

  

150 cm type garnaal: 100.00 Euro  

In combinatie met een bijpassende sleepframe kunnen personen vanaf circa 16 jaar de set 

zelfstandig slepen. 

De uitvoering van dit sleepnet is in PE-kwaliteit met een eindmaas van 250/6 20 mm en de 

sleepketting is aangebracht aan het sleepnet.  

Oersterk professioneel materiaal waar natte nettenbijters geen/nauwelijks vat op hebben. 

De 20 mm maas is klein genoeg voor de garnalen visserij. 

In het sleepnet is een inkeling aangebracht waardoor de gevangen dieren niet terug kunnen 

zwemmen/kruipen. 

De openingsmaas is 2,5 inch. Is wijder om kleefzand e.d. door te laten gaan. Ook het slepen 

gaat gemakkelijker. De ervaring leert dat de meeste garnaal tussen de mazen blijft indien 

men sleept. 



Voor het gebruik adviseren we een voorwekker-ketting te plaatsen om de slapende garnalen 

en platvis onder het zand op te schrikken. 

We kunnen een dergelijke ketting leveren voor 15.00 Euro. Handige karabijnhaken om de 

voorwekker aan het sleepframe te klikken: 2.50 Euro p.st.  

2 karabijnhaken zijn er nodig. 

Bij een combinatie Frame + Sleepnet worden de handsleepkoorden cadeau gedaan. 

  

150 cm type platvis: 100.00 Euro  

In combinatie met een bijpassende sleepframe kunnen personen vanaf circa 16 jaar de set 

zelfstandig slepen. 

Dit type net wordt doorgaans op dieper water gebruikt achter een bootje. 

De uitvoering van dit sleepnet is in PE-kwaliteit met een eindmaas van 380/18 40 mm en de 

sleepketting is aangebracht aan het sleepnet.  

Oersterk professioneel materiaal waar natte nettenbijters geen/nauwelijks vat op hebben.   

De openingsmaas is 2,5 inch. 

In het sleepnet is een inkeling aangebracht waardoor de gevangen dieren niet terug kunnen 

zwemmen/kruipen. 

Voor het gebruik adviseren we een voorwekker-ketting te plaatsen om de slapende garnalen 

en platvis onder het zand op te schrikken. 

We kunnen een dergelijke ketting leveren voor 15.00 Euro. Handige karabijnhaken om de 

voorwekker aan het sleepframe te klikken: 2.50 Euro p.st. 

2 karabijnhaken zijn er nodig. 

Bij een combinatie Frame + Sleepnet worden de handsleepkoorden cadeau gedaan. 

  

300 cm type platvis: 230.00 Euro  

Dit type net wordt op dieper water gebruikt achter een boot. Een stevige kor is vereist. Met 

enige inventiviteit kan er ook met borden worden gewerkt. Wij hebben geen borden in ons 

assortiment. Let op! > 150 cm breed is niet zondermeer toegestaan op de Noordzee. 

Beroepsmatige visserij kent vele regels.  

De uitvoering van dit sleepnet is in PE-kwaliteit met een eindmaas van 380/18 40 mm en de 

sleepketting is aangebracht aan het sleepnet.  

De openingsmaas is 2,5 inch. 

Oersterk professioneel materiaal waar natte nettenbijters geen/nauwelijks vat op hebben.  

In het sleepnet is een inkeling aangebracht waardoor de gevangen dieren niet terug kunnen 

zwemmen/kruipen. 

  

  

Regelgeving: 

Langs de Nederlandse Noordzeekust is handslepen een geliefde bezigheid. Dit is op de 

meeste plaatsen recreatief toegestaan met een maximale breedte van 150 cm. 

Op sommige plaatsen is slepen met een bootje recreatief toegestaan tot maximaal 150 cm 

breed. Indien men breder wilt vissen op Nederlands kust- en ander water dan zijn daar 

ontheffingen/vergunningen voor nodig. Buiten Nederland gelden andere of geen regels.  

 

 



     
 

150 cm breed uitvoering garnaal                             Inkeling waardoor dieren niet terug kunnen 

 

   
 
150 cm breed uitvoering platvis                             Inkeling waardoor dieren niet terug kunnen 

 

 



  
 

300 cm breed uitvoering platvis              Aanzicht ingang met ingenaaide ketting 

 

 
 

90 cm breed uitvoering garnaal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werpnetten 
Wordt in Azië geproduceerd ten behoeve van visserij. In Nederland is 

het niet toegestaan vangmiddel m.u.v. afgesloten erf water (= de 

eigen vijver bijv.) 

 
  

Artikelnummer NW002-20 mm nylon 

toepassing: werpsport, visserij, decoratie 

net soort: wit nylon (nylon is zachter dan monofilement => dieren zullen 

minder beschadigd raken) 

maasgrootte gemeten is gestrekte vorm: 20 mm 

garennummer: 210/2 (uitleg: http://nl.wikipedia.org/wiki/Garennummer) 

Complete uitvoering met aangebracht de ketting en stagen voor de zakken waarin de vis kan 

achterblijven 

Gewicht ca. 2.2 – 2.6 KG 

20 mm is een maat waar kleine vis, garnalen en dergelijke in achterblijven 

85.00 Euro   

  

Artikelnummer NW002-20 mm mono 

toepassing: werpsport, visserij, decoratie 

net soort: oceaan-blauw monofilement (monofiliment is harder en sterker dan nylon => 

minder vlug schade aan werpnet maar de dieren zullen soms iets meer schade oplopen) 

maasgrootte gemeten in gestrekte vorm: 20 mm 

dikte: 0.20 mm 

lengte net (gestrekt gemeten 8 meter)  

Geschatte werpdiameter in perfecte worp: 4 a 4.5 meter 

Complete uitvoering met aangebracht de ketting en stagen voor de zakken waarin de vis kan 

achterblijven 

Gewicht ca. 3.0 – 3.4 KG 

20 mm is een maat waar kleine vis, garnalen en dergelijke in achterblijven 

95.00 Euro   

 

Artikelnummer NW002-30 mm mono 

toepassing: werpsport, visserij, decoratie 

net soort: oceaan-blauw monofilement 

maasgrootte gemeten in gestrekte vorm: 30 mm 

dikte: 0.25 mm 

lengte net (gestrekt gemeten 9 meter) 

Geschatte  werpdiameter in perfecte worp: 4.5 a 5.0 meter 

Complete uitvoering met aangebracht de ketting en stagen voor de zakken waarin de vis kan 

achterblijven 

Gewicht ca. 3.0 – 3.4 KG 

30 mm is een maat waar middelgrote vis en dergelijke in achterblijven 

95.00 Euro 

 



  

Artikelnummer NW002-40 mm mono 

toepassing: werpsport, visserij, decoratie 

net soort: oceaan-blauw monofilement 

maasgrootte gemeten in gestrekte vorm: 40 mm 

dikte: 0.30 mm 

lengte net (gestrekt gemeten 9 meter) 

Geschatte werpdiameter in perfecte worp: 4.5 a 5.0 meter 

Complete uitvoering met aangebracht de ketting en stagen voor de zakken waarin de vis kan 

achterblijven 

Gewicht ca. 3.2 – 3.6 KG 

40 mm is een maat waar maatse vis,en dergelijke in achterblijven 

100.00 Euro  

  

Leer de juiste werptechniek op youtube. Google bij youtube met de zoekwoorden casting + 

net. 

  

Het werpnet is voor visserij in Nederlandse wateren een niet toegestaan vangmiddel.  

In water wat valt onder het begrip (visserijwet) –afgesloten erfwater- (zoals een vijver 

bijvoorbeeld) is dit verbod niet van toepassing. 

Zodra de eigenaar van een dergelijk water toestemming verleent (kan mondeling), mag het 

werpnet als vangmiddel worden gebruikt. 

Werpnetten zijn sierlijke decoratieve stukken en door de werpsport te beoefenen eigent 

men zich de juiste techniek toe. 

Meer dan 100 miljoen Aziaten gebruiken het werpnet als vangmiddel voor 

voedselvoorziening. 

 

        

NW002 20 mm nylon                                                   NW002 40 mm mono 



   

NW002 -4 soorten-                                                  NW002 20 mm mono 

 

 

 

 

 

 

 

 
PE-garens voor tal van zaken. Visserij, Bescherming, Noem maar op. 

Kwaliteit in vele variatie. In de bij visserij bekende wereld van 

(zachte) nylon garens zijn de nummer 210/9 of 210/12 algemeen 

bekende nummers. Het eerste nummer (210) duidt het 

gewicht/sterkte getal van 1 twine. Het tweede nummer (9) of (12) is 

het aantal twines waaruit de gesponnen draad bestaat. Bij PE-garens 

is dat ook zo. De PE gewicht/sterkte getallen zijn 250 of 380. PE is 

zwaarder/sterker dan zachte nylons. Het tweede nummer is er ook in 

vele variaties net als bij de nylons.  

 

Maasgrootte wordt gemeten door de maas strak te trekken. Een 

maas heeft 4 gelijke benen. De lengte van 2 benen staat gelijk aan de 

maasgrootte.  

 

PE-fuiken zijn beter bestand tegen natte nettenbijters dan nylon. 



In de PE-fuiken mazen zich zelden kleine vissen; dit in tegenstelling 

tot nylon fuiken. Nylon fuiken kunnen een aanslag op jonge 

visbestanden betekenen. 

 

In PE-fuiken vangt men doorgaans bodemzwemmers en –kruipers, 

zoals aal, noordzeekrab, strandkrab, wolhandkrab, zoetwaterkreeft, 

zeekreeft, grondel, pos, zeelt, baars, zonnebaars en soms ook karper 

+ kleinere (aas)vis met een weinig ontwikkeld zijlijnorgaan. Grotere 

grof geschubde vis met een goed ontwikkeld zijlijnorgaan laat zich 

zelden verleiden in PE-fuiken. Een zieke grof geschubde vis, vis in de 

paaiperiode en vis in doodsnood (door aalscholver) zwemt wel in PE-

fuiken => fuiken niet dichtzetten in de paaiperiode! Kuit hecht zich 

eenvoudig aan PE-fuiken. PE-fuiken weinig schoonmaken => veel 

betere vangsten schaaldieren zoals wolhandkrab, zoetwaterkreeft, 

zeekreeft.   

 

Onze PE-fuiken zijn robuust, sterk, duurzaam en ecologisch meer 

verantwoord dan (zachte) nylon. De ringen zijn van PVC met een kern 

van metaal => breken is niet mogelijk. Het schutwant (tussenvleugel) 

van de schietfuiken zijn aan de onderzijde uitgevoerd met ronde 

schalmketting. Professioneel gehecht aan de onderpees. Hierdoor 

een nog betere bodemhechting. Fuiken voor de professionele 

gebruiker. 

 

PE-fuiken zijn er voor de beroepsbinnenvisserij, kustvisserij, 

wetenschappelijke onderzoekingen, export, hobby in eigen 

afgesloten vijver/erfwater systemen etc. 

 

Zorg is ook potentiele gebruikers te wijzen op visserijregels.  

Beroepsvangmiddelen (waaronder fuiken) zijn er in Nederlandse 

wateren voor de beroepsvissers, wetenschappers; op afgesloten 

vijver/erfwater ook voor overige personen met toestemming van de 

eigenaar.  

Bij het overtreden van deze regels gelden sancties conform Wet 

Economische Delicten. 



 
Blokland A.  -  Gorinchem 

 

Email: info@fuiken.nl 

Uw verzoeken/vragen gelieve te teksten via email of  

SMS/Whatsapp 0654-743407  

 

Toezending evt binnen NL tegen toeslag 

Afhaaladres: nader overeen te komen locatie regio Gorinchem  

 

Prijzen genoemd zijn CASH bij afhalen. 2021 is het laatste jaar in de uitverkoop. Voorheen 

waren dit producten van de handels BV. Zijn privé gemaakt. BTW facturen zijn niet 

beschikbaar. 

 


