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De Twaalf          ProvinCiën

IJSKOUD DROPSHOTTEN 
IN HAARLEM

De vistrip naar de Noord-Hollandse provinciehoofdstad Haarlem is wegens 
storm en hoosbuien driemaal afgezegd, maar nu is het dan toch raak. Niet 
dat het met een snijdende windkracht 5 en een gevoelstemperatuur van 
rond het vriespunt aangenaam is, maar de deadline is ongenadig en wijkt 
niet voor slecht weer. Dus wijken de experts Carolus en Frank ook niet en 
leggen ze je alle ins en outs van het dropshotten haarfijn uit.

TeKST en foToGrafie MARNIX WESSELS

Een subtiele aasaanbieding, daar draait het 
om bij het dropshotten. Hieronder zie je hoe je 
een afstaande dropshothaak op de lijn beves-
tigt en wat de beste manier is om de shad op 
de haak te zetten.

Maak in de 
fluorocarbon 
voorslag 
(1 meter is 
lang genoeg) 
een lus van 
circa 50 
centimeter en 
hang hierin 
de drop-
shothaak.

Leg deze lus 
dubbel zodat 
er een nieuwe 
lus ontstaat 
en haal het 
uiteinde hier 
doorheen.

Spreid de lus 
met je duim en 
wijsvinger en 
haal de haak 
door de zojuist 
gevormde 
opening.

Trek de 
knoop nu 
voorzichtig 
aan bevochtig 
de lijn even 
voor het strak 
trekken.

Haal het 
uiteinde van 
de lijn door het 
hoog en knoop 
de voorslag 
nu aan de 
gevlochten 
hoofdlijn met 
een albraight-
knoop.

ZO FIX JE DE DROP SHOT

De basis van het dropshotten: een meter 
fluorocarbon met daarop een haaks op de 
lijn staande dropshothaak en onderaan 
het staafloodje.

Carolus (rechts) en Marc gaan niet meer zonder dropshotuitrusting het water op.

e mannen zitten op het 
puntje van de stoel, klaar 
om weer aan te slaan. 

Carolus wijst naar de top van zijn 
dropshot-hengel waar de zoveelste 
aanbeet zich opbouwt. Een tikje 
verraadt een vis die op zeven meter 
diepte interesse toont in het zachte 
plastic. De leermeester slaat echter 
niet aan, maar daagt de snoekbaars 
juist uit door de hengeltop nog iets 
te laten zakken. Het shadje moet 
nu comateus boven de bodem 
zweven en ongetwijfeld hangt de 
snoekbaars er met zijn grote bek 
vlak voor. Inderdaad, met een harde 
beuk slaat de glasoog toe en trekt 
de top van de korte St. Croix het 
water in. Dit is puur genieten. Een 
geweldig kat en muisspel waar-
bij je met heerlijk licht materiaal 
op zware vissen mikt. De dril is 
telkens weer een genot aan deze 
lichte stokkies. Een flinke witte vlek 
onder het oppervlak geeft aan dat 
Carolus wederom een vis van over 
de 60 centimeter heeft gehaakt.
Met weemoed denken we terug 
aan deze windstille sessie van een 
week of twee geleden. Een plens 
ijskoud water die over de boeg in 
de boot slaat, terwijl we in volle 
vaart over de Mooie Nel richting 
Haarlem razen, brengt ons terug in 
de realiteit. Schrale troost is dat we 
de gure open plas verlaten om ons 
heil te zoeken in de binnenstad van 
Haarlem voor deze editie van ‘De 
Twaalf Provinciën’.

PRACHTSTAD
Via de rivier het Spaarne (jaze-
ker, hét Spaarne, en dus niet dé 
Spaarne) varen we richting het 
centrum. De dieptemeter geeft een 
egale bodem aan die slechts zelden 
enkele decimeters van de 4 meter 
afwijkt. Dit is te danken aan de 
grootschalige baggerwerkzaamhe-
den die hier onlangs zijn uitge-
voerd. In de buurt van de bruggen 
– en daar vind je er genoeg van – is 
de bodem bezaaid met gebroken 
stenen. Op zich zou dit een interes-
sante verzamelplaats voor klein 
bodemleven, visjes en dus ook roof-
vis, moeten zijn. Opvallend is dat 
je hier – in tegenstelling tot in veel 
andere steden – maar weinig vast 
komt te zitten aan fietswrakken. 
Verder kenmerkt dit water zich 
door een hele partij woonboten die 
ongetwijfeld fraaie snoeken onder 
zich herbergen. De snoeken laten 
we vandaag echter links liggen 
aangezien we hier zijn voor een 
les in het dropshotten op baars en 

vooral snoekbaars. Het is aange-
naam deze les in een prachtstad als 
Haarlem te mogen volgen. Fraaie 
gebouwen herinneren aan het rijke 
verleden, maar ook in het heden 
is het aangenaam vertoeven in de 
Spaarnestad. Genoeg weg-van-de-
snelweg-praat, tijd voor de keiharde 
praktijk – die Carolus als een echte 
leraar toch graag lardeert met een 
portie theorie.

STUKJE SLACK
Als zwartkijker, azijnpisser of 
gewoon scepticus zou je kunnen 
denken dat het dropshotten vooral 
een door de handel gestimuleerde 
hype is. “Dat mag je denken, maar 
dan sla je de plank toch heel erg 
mis. In veel gevallen lokt een 
shadje dat op de dropshot-manier 
net boven de bodem wordt gevist 
namelijk wel aanbeten uit, terwijl 
het met de verticaalhengel sap-
pelen is”, reageert Marc. De vraag 
is dan waar precies het verschil in 
zit. Hij legt uit dat, in tegenstel-
ling tot bij het verticalen, het geen 
probleem is als de spanning op de 
lijn even wegvalt. Sterker nog, dit 
is één van de uitgangspunten die 
Carolus en Marc hanteren. Carolus: 
“De basis is dat je shad zich dicht 
bij de bodem bevindt. Dat doe je 
simpelweg door het loodje niet of 
nauwelijks van de bodem te tillen. 
Je vraagt je dan natuurlijk af waar 
de shad z’n actie vandaan haalt. En 
daar zit hem de crux: door juist een 
minimale hoeveelheid lijn te geven 
zodra het loodje zich heeft ver-
plaatst, zakt het shadje langzaam 
iets naar de bodem. Hierbij geef je 
dus een beetje slack, slappe lijn. Zo 
ontstaat er een hele flauwe bocht in 
de lijn en heb je toch nog contact 

met het kunstaas. Dit is typisch 
het moment waarop de snoekbaars 
toeslaat.”

ENKELE HAAK
Eén van de meest opvallende zaken 
is dat je bij het dropshotten altijd 
een enkele haak gebruikt. Hoe 
verleidelijk ook, een staartdreg is 
simpelweg not done. En wel omdat 
je er bij deze techniek niets dan 
last van ondervindt, legt Carolus 
uit. “De shads die we gebruiken 
zijn speciaal voor het dropshotten 
ontwikkeld. Ze zijn zeer flexibel en 
zweven dankzij hun lage gewicht 
perfect in het water. Zou je nu een 
staartdreg plaatsen, dan weet je 
zeker dat de shad regelmatig ver-
ward raakt en bovendien ben je de 
subtiele actie kwijt. Dus: weg met 
de dreg.”
Marc meert de boot heel even aan 
om een demonstratie te geven van 
de typische dropshot-actie. Op een 
ondiepe zandplaat zet hij het loodje 
op de bodem en houdt de hengeltop 
stil. Maar hoe stil hij shad ook pro-
beert te houden, het visje blijft heel 
subtiel en nerveus trillen. Het is 
vanwege de minimale weerstand en 
het ontbreken van lood aan de shad, 
onmogelijk het plastic aasvisje niet 
aantrekkelijk te laten bewegen! Til 
je de hengeltip enkele centimeters 
op, dan springt de shad direct spas-
tisch omhoog. De bewegingen van 
het weke lichaam doen hyperrealis-
tisch aan en je kunt je voorstellen 
dat het voor een snoekbaars lastig is 
hier vanaf te blijven.

LOODAFSTAND
De afstand van de shad tot de 
bodem bepaal je door het langwer-
pige loodje op het gewenste punt 
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op de onderlijn te zetten. Maar wat 
is dan de juiste afstand? Caro-
lus: “Dat is per situatie helemaal 
verschillend. Als ze echt zo vast 
als een huis liggen, dan vis je de 
shad tot zo’n 10 centimeter boven 
de bodem door het loodje vlakbij 
de shad te plaatsen. Hebben ze 
er echter zin in, dan kun je de 
afstand tussen shad en lood tot een 
halve meter groot maken. Ik heb 
het idee dat je zo de grotere vissen 
selecteert die graag even van de 
bodem los komen om dit stuk plas-
tic terecht te wijzen.”
De loodkeuze blijkt ook bij het 
dropshotten zo zwaar als nodig en 
zo licht als mogelijk te moeten zijn. 
Zolang je het gewicht goed aan de 
bodem kunt houden, zit je goed. 
Verlies je het contact, dan kies je 
een zwaarder loodje. Ondiep en 
stilstaand water kun je al mannen 
met een loodje van 8 gram, terwijl 
je op stromend water soms moet 
uitwijken naar 30 gram.

HENGELKEUZE
In korte tijd is er een breed as-
sortiment aan dropshothengels be-
schikbaar gekomen. Opvallend is 
de grote variatie aan hengeltypen. 
We bespreken de drie hoofdcate-

Dropshotten is een bezigheid waarbij het aan-
komt op details. Marc en Carolus geven je een 
kijkje in hun keuken.

Prik de shad subtiel door het kopje zodat deze mooi tegen de 
haakbocht hangt. Zo heb je de beste hakingskans en voorkom je 
dat de shad steeds van de steel wordt getrokken.

Boven de standaard verticaalshads en onder een reeks shads 
voor het dropshotten. Dit plastic is lichter en flexibeler waardoor 
het beter beweegt en de haak makkelijker vlees pakt.

Korte loodjes met een afgeplatte onderkant (links) zet je in op een 
zachte bodem terwijl de ‘standaard’ dropshotloodjes langwerpig zijn. 
Deze kun je fraai laten kantelen voor een vinnig actie van de shad.

Op zo’n twee kilometer vanaf Haarlem ligt een openbare 
trailerhelling aan de Liedeweg in het plaatsje Haarlemmerliede. 
Hiervoor heb je echter wel een kanteltrailer nodig aangezien je 
niet het water in kunt rijden.

INGEZOOMDgorieën, van de korte fast tapered 
hengels tot de langere parabolische 
latten.
In de eerste categorie is de Fox 
Drop Shot Pro van 2,10 meter een 
bijzonder leuke hengel om met 
lichte gewichten op stilstaand wa-
ter te vissen. De extreem soepele 
top geeft elke aanbeet, zelfs de 
meest minuscule, haarscherp door 
en ook de kleinere vissen leveren 
volop sport. 
Aan de andere kant van het 
spectrum vind je hengels als de 
Qualifier Drop Shot Long, een 2,55 
meter lange hengel van Rozeme-
ijer. Een fraaie hengel die een stuk 
zachter is, waardoor aanbeten 
door een groter deel van de hengel 
worden doorgegeven. Zachter wil 
niet zeggen lichter, want met deze 
hengel kun je lood tot wel 40 gram 
mannen; prima voor het betere ri-
vierwerk dus. De drils zijn klassiek 
door de zachte blank; erg lekker.
Tot slot is er de middencategorie 
waar Carolus en Marc graag mee 
vissen. Dit zijn Amerikaanse drop-
shot-hengels van St Croix. Carbon 
met een medium tot fast tapered 
actie: vooral de eerste 50 cm is 
vergevingsgezind. Maar vanaf 
daar tot aan de handgreep bezitten 
deze stokken genoeg power om 
de grootste vissen snel te kunnen 
temmen.
De ideale dropshothengel bestaat 
dus niet, het is vooral een kwestie 
van de visomstandigheden en je 
persoonlijke smaak. 

DE VANGST
We hebben na de wijze lessen van 
Marc en Carolus de basis van het 
dropshotten inmiddels onder de 
knie. Maar dan wil je natuurlijk 
ook graag weten wat we met deze 
vistechniek allemaal in Haarlem 
hebben gevangen. Eerlijk gezegd 
vind ik dat ik er heel aardig in 
ben geslaagd om wat dat aangaat 
om de hete brij heen te draaien. 
De vangst was namelijk nihil in 
de klassieke zin van het woord: 
niets. Zelfs op de Mooie Nel, 
een snoekbaarswater bij uitstek, 
konden we niet één snoekbaars 
verleiden tot een aanbeet. Dat kan 
gebeuren. Soms liggen ze gewoon 
zo muurvast dat ze weigeren om 
het kunstaas ook maar een blik 
waardig te gunnen. 
Maar we komen hier in maart 
terug, want het Spaarne, de Mooie 
Nel en de aangesloten wateren in 
Haarlem schreeuwen simpelweg 
om een herkansing. n

Het Spaarne mondt even voorbij het centrum 
van Haarlem uit in de Mooie Nel, een schit-
terend snoekbaarswater met een afwisse-
lend bodemverloop.
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