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n april 2007 ben ik vader ge-
worden van een vismaat in spé. 
De keuze om een seizoen lang 

serieus op roofblei te vissen was dus snel 
gemaakt: lange vissessies zaten er zeker 
niet in. Na een maand lang luiers ver-
schonen, brak de laatste zaterdag van mei 
aan. De gesloten tijd voor kunstaas zat 
erop en het was eindelijk tijd voor actie!

eersTe POGinGen
De eerste poging op een prachtige voor-
jaarsavond levert wel vis op, maar is niet 
echt bevredigend. Het killyfish pilkertje 
trekt getuige de grote boeggolven erachter 
voldoende aandacht van de roofblei, maar 
knalharde aanbeten blijven uit. Slechts 
een enkele roofblei kan worden gefopt. 
Vreemd, want ze zijn actief én geïnteres-
seerd.
Langzamer vissen dan? Dit is ook geen 
succes. Dan maar weer snel. Daar zijn 
de volgers weer! Nóg sneller, het pilkertje 

OndieP OP rOOFBlei
POPPEREN OP DE RIVIER

Welke roofvistechniek kies je als je vistijd beperkt is? in ieder 
geval één die weinig of geen gesleep met materiaal, dan wel 
lange vissessies vereist. Michel dekker kiest in dit geval voor 
de roofbleivisserij: een hengel, molen, doosje kunstaas, enkele 
accessoires en camera; meer heb je niet nodig. Zo uitgerust ging hij 
in 2007 op veel (korte) sessies achter de roofblei aan.

TeKsT en foToGRAfie MICHEL DEKKER

i
stuitert af en toe over het water, mis-
schien? Bingo! Althans, bijna. Blijkbaar 
kan het ook té snel: van de vele aanbeten 
weet ik er slechts één te verzilveren.
De volgende ochtend ben ik er weer – en 
word ik opnieuw gek van de volgers. Een 
poppertje aan de speld blijkt een gouden 
greep. Opeens gaan alle remmen los en 
maak ik m’n beste roofbleidag ooit mee. 
Het lijkt wel of ze onder water vechten 
om wie als eerste mag! Soms wordt de 
popper al gegrepen voordat deze ook 
maar een centimeter is binnengevist. Eén 
van de roofbleien onderneemt wel vier 
of vijf pogingen voordat hij de popper 
uiteindelijk keihard pakt!

OndieP
Is de popper hét superaas? Maar op 
andere plekken met voldoende roofblei 
heb ik hier nog nooit wat op gevangen. 
Eén uitzondering daargelaten: een stek 
die ondiep is. Net zoals de plek waar ik nu 
vis. Hoe ondiep precies, ontdek ik pas aan 

het eind van het seizoen. In mijn waad-
pak wandel ik tot mijn verbazing zo over 
de superstek. Het water komt niet hoger 
dan mijn knieën! Blijkbaar reageren roof-
bleien vooral goed op poppers op ondiep 
water – soms zelfs zo ondiep dat er geen 
enkele plug kan worden binnen gevist 
zonder dat deze de bodem aanharkt.
De aantrekkingskracht van ondieptes is 
goed te verklaren. Visbroed waant zich er 
veilig en de (massale) aanwezigheid van 
aasvis trekt roofvis aan. Niet alleen roof-
blei, maar ook dikke windes en baarzen. 
Deze rovers sluipen vanuit dieper water 
het ondiepe op. Vaak heb je niet eens in 
de gaten dat ze er zitten. Totdat ze gaan 
jagen en vanuit het niets op je popper 
knallen, waarna de adrenaline full speed 
door je aderen pompt.

Michel Dekker: “Het vissen met poppers 
is niet alleen een van de meest effectieve 

manieren om roofblei op het droge te krijgen, 
maar vooral ook erg spectaculair.”

Gevallen voor de popper.
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VrOeG en KOrT
De ochtendvisserij heeft mijn voorkeur. 
Het is dan de hele nacht rustig geweest 
en het ondiepe water krioelt vaak van de 
aasvis. De aasperiode duurt ’s ochtends 
meestal erg kort. Vanaf het moment dat 
het licht wordt is er meestal een uurtje 
activiteit en daarna is het vaak over en 
uit. Op dieper water is er soms nog een 
enkele roofblei te verleiden, maar veel 
langer dan anderhalf tot twee uur vis ik 
eigenlijk nooit. Korte sessies dus!

FaVOrieT aas
De ‘Spitting Image’ van Excalibur – een 
popper met een walk-the-dog actie én 

Twee van Michel’s favoriete roofbleipoppers voor 
 ondiep water: de Spitting Image van Excalibur 
en Chug Bug van Storm. In het midden het ver te 
werpen Killyfish pilkertje en daaronder twee zinkende 
plugjes, alledrie geschikt voor dieper water.

De Chug Bug Storm in actie, al dansend over het wateroppervlakte.

De vroege ochtend is absoluut de beste periode voor 
roofblei. Zorg dat je er bij zonsopkomst staat.

ratel - is een absolute oppervlaktetopper 
voor roofblei. Ook de ‘Chug Bug’ van 
Storm gebruik ik vaak. Beide kunstaasjes 
zijn 8 - 10 cm lang, bezitten voldoende 
werpgewicht en zijn gemakkelijk te vis-
sen. Ook andere merken voeren vergelijk-
baar kunstaas waarmee je goed roofblei 
moet kunnen vangen. 

Weer en Wind
Op warme dagen met bewolking en 
weinig wind doet de roofblei het opval-
lend goed op aan de oppervlakte gevist 
kunstaas. Strakblauwe luchten zijn 
beduidend minder. De overgang van mooi 
naar wisselvalliger weer (van hoge- naar 
lagedruk) lijken de beste momenten te 
zijn. Daarbij het liefst weinig wind, bij 
voorkeur iets met ‘west’ erin. Dit komt 
redelijk overeen met de oppervlaktevis-
serij op snoek, die erg goed kan zijn bij 
de dreiging van naderend (on)weer. Hier 
hoef je ’s ochtends vroeg echter meestal 
geen rekening mee te houden.
Op zonnige zomerse en koudere en meer 

onstuimige dagen zijn de ondieptes 
minder interessant. In plaats van aan de 
oppervlakte te vissen, is dieper water en 
bijbehorend dieper lopend of zinkend 
kunstaas dan vaak een betere keuze. Een 
zinkend Owner plugje is dan een echte 
topper. Dit plugje zinkt en kan prachtig 
nabij de bodem worden aangeboden.  
Af en toe een stopmoment inlassen levert 
vaak verrassend rustige aanbeten op.

aBsenTiePeriOde
Ga je op roofblei vissen, zorg dan dat je 
optimaal gebruik maakt van de maanden 
juni tot en met september. Want in het 
najaar lijkt de vis opeens verdwenen en 
kan het in een paar dagen gedaan zijn 
met de vangsten. Het is meestal zo ergens 
in oktober dat ze plotsklaps foetsie en weg 
zijn – of in ieder geval onvindbaar. Waar 
ze blijven? Joost mag het weten. Dit bij-
zondere verschijnsel houdt me nog steeds 
heel erg bezig.
Wat ik wel weet is dat de roofblei vaak 
eerder terug is dan menigeen denkt. Op 
bepaalde plekken worden ze, afhankelijk 
van het weer, in maart al weer gevangen. 
April en mei zijn waarschijnlijk topmaan-
den, maar dan mogen we helaas niet met 
kunstaas vissen. Zorg dus dat je er staat 
vanaf de laatste zaterdag van mei – en 
vergeet niet om een paar poppers mee te 
nemen. 
Lange vissessies zijn zoals gezegd niet 
noodzakelijk, maar hopelijk brengt het 
seizoen van 2008 genoeg vistijd zodat er 
wéér wat meer inzicht komt in de won-
dere wereld van de roofblei! n

KWeTsBaar
Als je bij deze soms letterlijk spetterende en super
spectaculaire visserij een vis vangt, houd er dan 
rekening mee dat roofbleien – ondanks dat ze er 
sterk en stoer uitzien – behoorlijk kwetsbaar zijn. 
Te lange fotosessies zijn absoluut uit den boze.


