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e makreel verschijnt 
meestal in mei onder 
onze kust, om pas 

ergens eind september weer 
te vertrekken. Deze zomergast 
kom je langs vrijwel de hele 
kust tegen. Op Texel, de kop-
pen van Den Helder, pieren 
van IJmuiden, alle noord- en 
Zuid-Hollandse stranden, de 
Zeeuwse kust en Ooster- en 
Westerschelde; ze zijn werke-
lijk overal te vangen. Concen-
treer je daarbij op de hotspots 
ter plekke. Dit zijn in de regel 
plekken aan ‘open zee’ met vrij 
diep water binnen werpbereik 
– diepe havens uitgezonderd. 

ULTRALIGHT
MAKRELEN
Gaat nooit vervelen

• roofvissen

De meeste sportvissers kennen de makreel waarschijnlijk 
vooral van een zomerse boottrip. Gezellig een dagje 

het ruime sop op met boothengels, een bonk lood en 
verenpaternosters – en daarbij vrijwel vangstgarantie. De 

makreel komt als sportvis echter pas goed 
uit de verf aan licht materiaal. 

Het is één grote spierbonk 
die met zijn diep gevorkte 
staart veel kracht en 
snelheid kan ontwikkelen. 
Martijn Dekkers laat je zien 

hoe je dit ‘kleine broertje’ 
van de tonijn effectief bevist. 
Vanaf het kantje welteverstaan!

TEKST MArTiJn DeKKers
FOTOGRAFIE roBerT De WiLT

Als op die stekken ook nog 
wat stroming staat en er 
structuren zoals pieren, 
havenhoofden of golfbre-
kers de zee in lopen, zit je 
helemaal goed. Maar ook 
langs dijken met dieper 
water binnen werpbereik 
is het vaak bingo.

VOLG DE MEEUWEN
Makreel jaagt net als 
tonijn in grote scholen. 
Ook de ‘Noordzeetonijn-
tjes’ drijven de aasvis 
naar de oppervlakte, 
zodat die geen kant 
meer op kan en een re-

latief makkelijke prooi vormt. 
Op mooie zomerdagen kun 
je, als je langs de kust goed 
oplet, regelmatig een schooltje 
makreel zien jagen. Gebeurt 
dit binnen werpbereik en 
heb je je visspullen bij je, dan 
heb je vrijwel vangstgarantie. 
Met een grote school jagende 
makreel kun je zomaar een 
paar uur visplezier beleven. 
Om jagende makrelen op te 
sporen, neem ik altijd een 
verrekijker mee. Zoek daarbij 
naar opspringende aasvissen, 
te herkennen aan het ‘borre-
lende’ wateroppervlak, en dui-
kende meeuwen. Die speuren 
de hele dag naar aasvis die in 
de problemen komt en vanuit 
de lucht ontgaat hen niets. Wij 
kunnen daar weer gebruik van 

maken, want een groep dui-
kende meeuwen is van veraf 
goed te zien. En duikende 
meeuwen staan garant voor 
het vangen van makreel!

VROEG OF LAAT
Ondanks dat de makreel heel 
de dag door te vangen is, zijn 
de vroege ochtend en late 
avond de beste tijd om achter 
de makrelen aan te gaan. En 
met vroeg bedoel ik ook echt 
vroeg. Als het ’s ochtends 
licht begint te worden, moet 
je al aan het water staan. In 
de avond kun je het beste 
zo’n drie uur voor het donker 
beginnen en door vissen tot 
het echt donker wordt. Vooral 
wanneer er op dat moment 
een goede getijdenstroming 

D

CHECKLIST KunSTaaS
4 Spinhengel 240 – 270 cm, 15 tot 40 gram4 Spinmolen in het 2500- of 4000-formaat4 08/00 tot 12/00 gevlochten hoofdlijn4 1 tot 1,5 meter 25/00 tot 30/00 fluorocarbon voorslag4 Wat lepels, pluggen en speldjes

Kies voor slanke lepels, 
zoals de Toby Rocket en 
Hansen Stripper.

Kleine plugjes: 
killers voor het 
kantwerk!

Martijn Dekkers laat je deze 
maand zien dat makreel ook vanaf 
de kant prima te vangen is.

Neem een verrekijker mee en 
speur het water af naar jagende 
makreel of jagende meeuwen.
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staat. Van wind is de makreel 
absoluut niet bang, met wind-
kracht 4 op de kant jagen ze 
nog volop. Mooie bijkomstig-
heid is dat zich onder zulke 
omstandigheden ook nog 
wel eens een mooie zeebaars 
vergist in je aas.

LEpELTJE LEpELTJE
Wat betreft het aas kies ik 
doorgaans voor klein kunst-
aas. Een van mijn favorieten 
daarbij is de lepel: feitelijk niet 
veel meer dan een stukje me-
taal met een dreg eraan. Niets 

bijzonders of woest aantrekke-
lijks zou je denken, maar juist 
lepels zijn aan zee – en zeker 
voor makreel – misschien wel 
het meest onderschatte kunst-
aas! Dat platte stukje metaal 
is namelijk gruwelijk ver weg 
te zwiepen en schommelt bij 
de juiste inhaalsnelheid zeer 
aantrekkelijk met uitslaande 
bewegingen door het water. 
De lepel is daardoor een 
regelrechte makreelmagneet. 
Met lepels van 
6 tot 12 cm 
lengte en een 

vis; oftewel het natuurlijke 
voedsel van de makreel. Het 
grote voordeel van een lepel 
ten opzichte van een plug is 
dat de lepel een stuk langza-
mer kan worden binnengevist 
zonder dat deze zijn actie 
verliest. Echter niet te lang-
zaam, want dan zinkt hij naar 
de bodem. Ook niet te snel, 
anders raakt hij zijn mooie 
actie kwijt. Heb je de juiste 
snelheid te pakken, dan kun 
je heel effectief meerdere wa-
terlagen uitkammen met één 
en hetzelfde kunstaas. Neem 

BOMBETTA INGEZOOMD

Waar de dijk in een hoek afbuigt, staat vaak 
meer stroming onder de kant: ideaal!

overigens altijd reservedreg-
gen en splitringen mee. Met 
botte en verroeste haken vang 
je immers minder vis dan met 
scherpe haken.

pLUGGED-IN
Wanneer ver werpen niet 
noodzakelijk is, zijn ook 
kleine, ondiep lopende plugjes 
van pakweg 7 tot 10 cm lang 
superaasjes voor makreel. Als 
de makreel niet ver uit de kant 
jaagt, doen ze dit niet zelden 
tot op nog geen meter uit de 
oever. Laat je plug dan ook 
regelmatig zijn baantjes paral-
lel aan de kant zwemmen. De 
favoriete kleurtjes zijn blauw, 
groen en zilver of een com-
binatie daarvan. Ook plugjes 
met een makreelprint zijn top. 
Varieer bij het binnenvissen: 
probeer het afwisselend eens 
snel, langzaam en jerkend. 
Schroom zeker niet om af 
en toe lekker snel binnen te 
draaien. Makreel is een van 
de snelste vissen van ons 
kustwater en haalt je kunstaas 
echt wel in als hij het graag wil 
hebben. Zorg er in ieder geval 
voor dat je slip goed staat afge-
steld. Een makreel die op volle 
snelheid je aas pakt, levert een 
keiharde aanbeet op.

DE bOMbETTA
Een hele leuke, maar nog 
relatief onbekende manier 
om de makrelen te belagen is 
het vissen met een bombetta. 
Met dit type werpdobber, die 
in zowel een drijvend als 
zinkend type verkrijgbaar zijn, 
kun je alle waterlagen perfect 
uitkammen. Voor de makreel 
kiezen we uitsluitend voor de 
zinkende exemplaren. Die zijn 
er in verschillende variaties: 
langzaam zinkende, normaal 
zinkende en snel zinkende – 
die laatste zijn vaak van glas 
gemaakt. Stem de zinksnel-
heid af op de diepte waar de 
makreel jaagt. Begin met de 
normaal zinkende, kijk even 
aan in welke waterlaag de 
makreel zich bevindt en wissel 
desgewenst naar een langza-
mer dan wel sneller 
zinkend exem-
plaar.

NATUURLIJK AAS
Het grote voordeel van de 
bombetta is dat je er talloze 
aassoorten mee kunt vissen. 
Denk bijvoorbeeld aan zagers 
of een reepje vis, maar ook aan 
twisters (gemonteerd op een 
kale haak), kleine spinners, 
hele kleine plugjes en strea-
mertjes. Het principe blijft 
hetzelfde: de bombetta komt 
schuivend op de hoofdlijn te 
zitten, gevolgd door een zacht 
kraaltje om de knoop van de 
wartel te beschermen. Aan het 
warteltje (een triowartel is het 
meest geschikt) bevestig je de 
onderlijn. Ga je met natuur-
lijk aas aan de gang, monteer 
dan een twee meter lange 
onderlijn 20/00 tot 24/00 
fluorocarbon. Een goede haak 
is de Gamakatsu LS 5213N 
in maat 4 of 6. Het aas mag 
gerust rond de vijf cm lang 
zijn. Een zager prik je net 
achter de kop door het harde 
stukje. Dit voorkomt dat je 
de zager van de haak af gooit 
tijdens het inwerpen. Kies je 
voor een reepje vis, snijd dit 
dan taps toe. Het dikste stukje 
is een centimeter breed en 
het andere uiteinde vormt 
een puntje. Prik de haak door 
het dikste gedeelte, zodat het 
reepje vis mooi door het water 
fladdert. Natuurlijk aas kun 
je vrij langzaam binnenvis-
sen. Vaak voel je de makreel 
eerst een paar keer tegen het 
aas tikken en pas na een paar 
keer gaat je hengel krom. Echt 
kicken!

MATcHHENGEL
Ga je met kunstaas aan de 
slag, dan moet je fluorocarbon 
onderlijn minimaal 24/00 dik 
zijn. In plaats van een haak 
knoop je nu een speldje of 
speldwarteltje aan de onderlijn. 
Dit geeft de mogelijkheid om 
snel van kunstaas te wisselen. 
De enige uitzondering hierop 
vormt de twister. Dit kunstaas 
bevestig je op een kale haak die 
aan de onderlijn is geknoopt. 

CHECKLIST BOMBETTa
4 Matchhengel 390 – 420 cm, medium of heavy4 Spinmolen in het 4000-formaat4 22/00 nylon of 12/00 gevlochten hoofdlijn4 2 meter 20/00 – 24/00 fluorocarbon voorslag4 Triowartels, kraaltjes en haken4 Wat zagers, reepjes vis, twisters, spinners en streamers

Kies je twisters (wit, blauw 
en groen zijn goede kleuren) 
niet te klein, ze mogen gerust 
tussen de 5 en 10 cm lang zijn. 
Pas de haakmaat daarbij aan 
op de grootte van je twister, 
zodat de haakbocht pakweg 
halverwege uit de twister komt. 
Dit geeft de beste in-
haking. Welke 
aassoort je 
ook gebruikt 
aan de 
bombetta, 
zorg altijd 
voor genoeg 
reserve on-
derlijntjes. Als 
je maten lekker 
makreel staan te 
vangen, is het 
zonde van de 
tijd om een 
nieuwe 

te moeten knopen – met een 
beetje pech zijn ze al voorbij 
gezwommen eer dat je onder-
lijn klaar is. Gezien het feit 
dat je een vrij lange onderlijn 
gebruikt, is voor het vissen met 
de bombetta een matchhengel 
een aanrader. Met zo’n lange 
lijn onder je bombetta werpt 
dat stukken prettiger. 

behalve natuurlijk aas kun je onder een 
bombetta ook klein kunstaas zoals een 
twister, streamer of spinnertje vissen.

De bombetta komt direct op de nylon of 
gevlochten hoofdlijn. Daaronder komt 
een kraaltje en een (trio)wartel. 

Onder de wartel komt de onderlijn. Neem 
altijd reserve exemplaren mee, dit voor-
komt tijdverlies aan de waterkant.

gewicht van 8 tot 16 gram zit 
je altijd goed. Mocht het hard 
stromen, dan kun je er gerust 
een grotere en zwaardere lepel 
(bijv. 25 gram) aan knopen. 
Mijn favoriete lepel: de Han-
sen Stripper.

SLANK EN SLOW
Let erop dat je bij het vissen 
met lepels altijd de slanke 
variant gebruikt. Slanke lepels 
lijken het meeste op spiering, 

kleine haring en 
andere soor-
ten kleine 
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Voor het vissen met de 
bombetta is een match-
hengel ideaal: de lange 
onderlijn werp je hiermee 

gemakkelijk weg.


