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Bekijk op www.hetvisblad.nl/roofvissen voor extra baarstips!
MATERIAAL

Baars is een
kleurrijke rover
die zich prima
gericht laat
bevissen.

Vis met een lekker
lichte spinhengel
en een molen in het
1000-formaat.

SLUIZEN

BAARSVISSEN NIEUWE STIJL
Gericht op baars vanaf de kant
Voor velen is de baars de mooiste zoetwatervis van
Nederland. Zo ook voor Bernd van Broekhoven;
baarsvisser pur sang en niet geheel toevallig ook
beheerder van www.baarsvissen.nl. Gek genoeg zijn
er maar weinig roofvissers die echt gericht op baars
vissen. Daardoor blijft het vaak bij bijvangsten tijdens
het snoekbaarzen of snoeken. Zonde, want de baars is
met kunstaas prima gericht te bevissen. In dit artikel
geeft Bernd je daar tips voor.

kleine wateren. En wie dacht
dat je op die grote wateren
een boot nodig hebt, heeft het
trouwens goed mis. Ik heb
zelf geen boot en vis dus altijd
vanaf de kant. Meestal zijn
het juist de plekjes langs de
oever die de meeste baarzen
herbergen.
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KUNSTWERKEN

B

aars is een van de
meest voorkomende
vissoorten van Nederland en je treft ze praktisch overal aan. Je kunt ze
dan ook bijna overal wel vangen; al zijn kanalen, rivieren,
de wat helderdere plassen en
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sloten favoriet. Ik geef zelf
de voorkeur aan de grotere
watersystemen zoals mijn
thuiswater: het Kanaal GentTerneuzen. Op grote wateren
is de kans op kapitale baarzen
van over de 35 centimeter namelijk stukken groter dan op

Richt je in eerste instantie op
de plekken waar de mens aanpassingen heeft gedaan in de
vorm van kunstwerken. Denk
aan sluizen, steigers, havens,
bruggen, onderbrekingen in
kademuren, loswallen, koelwateruitlaten, steenstorten en
kribben. Hier houdt de kleine
witvis zich vaak op, waar

baarzen op jagen. Daarbij
slaan ze snel toe zodra zich
een mogelijke prooi aandient.
Krijg je dus minutenlang
geen aanbeet op een bepaalde
plek, dan is de kans groot
dat ze er gewoon niet liggen.
Normaliter hoor je namelijk
snel een aanbeet te krijgen als
er baars present en actief is.
Meestal is dat in de ochtenden avondperiode, al is ook
midden op de dag genoeg
actie mogelijk. Krijg je geen
actie, maar heb je het idee dat
de baars er wel ligt? Probeer
dan alvorens te verkassen
eerst nog een tragere, wat
slomere aaspresentatie. Krijg
je dan nog geen aanbeet, dan
is snel verkassen het motto.

Als je het mij vraagt, zijn
sluizen in rivieren, vaarten
en kanalen de beste baarsstekken. In de sluis zelf mag
meestal niet worden gevist,
maar rondom de sluis is het
minstens zo goed vissen.
Omdat het water hier door
scheepvaart en waterpeilschommelingen vrijwel continu doorstroomt, komt er altijd
genoeg voedsel voorbij voor
roofvissen. Baars houdt wel
van wat beweging in het water.
Een prima baarsplek dus! Omdat de oevers rondom sluizen
meestal steile kademuren zijn,
sta je hier wat hoger boven
het water dat op deze plekken
meestal ook ruim drie meter
diep is. Hier kun je de spinners dus in je tacklebox laten.
Beter vis je in het najaar met
kleine, dieplopende plugjes als
de Salmo Hornet (4 cm versie)
en Rapala Jointed ShadRap (5
cm versie). Vis het plugje strak
langs de kademuren binnen.
Lukt het hier niet met pluggen
of wordt het echt ijskoud en
hartje winter, schakel dan over

Voor het vissen met klein
kunstaas volstaat een lichte
spinhengel van 1.8 tot 2.1
meter lang en een werpgewicht
tussen de vijf en dertig gram.
Hier kun je zonder problemen
plugjes, spinners en lichte
shadjes mee vissen. Op de
hengel gaat een lichte spinmolen in het 1000-formaat,
voorzien van 10/00 gevlochten
hoofdlijn. Dat klinkt misschien
aan de dikke kant, maar omdat
er veel tussen obstakels wordt
gevist bespaart het je veel

verspeeld kunstaas. Gebruik tot
slot een halve meter lange fluo
rocarbon leader van pakweg
25/00 tot 30/00 mm. Ook Amnesia is erg slijtvast en geschikt
als leader. Monteer onderaan
de leader een kleine speld,
waarmee je snel van kunstaas
kunt wisselen. Zwemt er veel
snoek op jouw water, neem dan
geen risico’s en vis met een
soepel stalen onderlijntje.

VOLGERS EN MISSERS
Baarzen zwemmen vaak in
scholen. Dat is vaak goed te

op zacht kunstaas en vis nog
dichter bij de bodem.

rubber
Kleine shads, liefst in een fel
kleurtje, zijn uitstekend om
baars mee te vangen. Kies de
loodkop zo licht mogelijk, al
naar gelang de stroming dat
toelaat. Hoe lichter de loodkop,
hoe natuurlijker de actie van
het shadje. Gooi de shad naar
de gewenste plek en laat hem
aan een strakke lijn afzinken.
Krijg je direct tijdens het
zakken al een aanbeet, dan is
deze zo goed te registreren.
Heeft het rubber de bodem
bereikt, dan tik je de hengel
een paar decimeter omhoog,
draai je een beetje bij en laat
je het kunstaas langzaam weer
aan een strakke lijn tot op de
bodem zakken. Herhaal dit tot
de volgende worp. De aanbeten
komen in 99% van de gevallen tijdens het zakken van het
kunstaas. Bij deze techniek,
kan de aanbeet zowel kneiterhard als boterzacht zijn. Wees
dus altijd alert en sla meteen
aan als je een tik voelt.

In de winter zijn shads en
twisters vaak de beste
keus, omdat de baars
zich dan vooral bij de
bodem ophoudt.

HOTSPOTS
Laat je bij het baarsvissen vooral niet afschrikken door de omvang van een water en richt je op de plekken waar de oever wordt onderbroken. Hieronder een paar
typische baarshotspots. Actie welhaast gegarandeerd!
De permanente stroming rondom sluizen
werkt als een magneet op baars.

Baarzen houden van stenen. Voorlangs oevers
met steenstort vissen is daarom altijd top!

Kunstwerken als steigers, bruggen en haventjes herbergen bijna altijd baars.
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DE BAARSKUNSTAAS TOP 3
1

zien als ze met zijn allen je
kunstaas tot tegen de kant volgen. Happen ze voor de kant
nog niet toe of missen ze het
kunstaas, haal je aas dan zeker nog niet uit het water. Vis
je met pluggen of spinners,
probeer dan snel ‘achtjes’ te
draaien met je hengeltop of
snel een korte nieuwe worp te
doen. Heb je veel water onder
de kant, dan kun je met zacht
kunstaas het beste weer de
bodem opzoeken. De baarzen
gaan er dan meestal achteraan. Zo ontneem je ze de kans
om een glimp van de visser
boven water op te vangen.
Dit trucje lukt lang niet altijd,
maar heel vaak wel.

1 Spinners in maatje 2, 3

SPECIMENHUNTING

of 4 zijn simpel te vissen,
goedkoop en baars is er gek
op. Kies voor diep water
verzwaarde spinners, zoals
de Mepps Aglia. Spinners kun
je ook makkelijk zelf maken.
Al dan niet met speciale
verzwaringsloodjes erboven,
zoals op de foto.

Het zijn de schoonheid van
de baars en de kans op het
vangen van grote aantallen die
het baarsvissen erg aantrekkelijk maken. Gericht op grote
baars – de exemplaren van
rond de 35 cm of groter – vissen kan evenwel een hele opgave zijn. Op de meeste grote
wateren zijn ze wel aanwezig;
op kleine, ondiepe wateren
meestal niet. Groot kunstaas
inzetten heeft weinig zin; ook
kleinere baarzen vallen zulk
kunstaas aan. Baars, groot en
klein, heeft in het najaar en de
winter de gewoonte om achter
de witvis aan te zwemmen.
Weet je van dit soort plekken

2

2 Kleine, dieplopende
plugjes die snel naar beneden
duiken en zo’n 3 tot 5 meter
diep lopen. De driftige actie
van dit soort plugjes wekt
agressie op bij de baars:
baarstoppers van jewelste.
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3 Klein rubber, zoals shads
en twisters tussen de 4 en 10
cm zijn goed op diepte en bij
de bodem te vissen. Zeker
in de winter is dit vaak de
sleutel tot succes. Bij kleine
shadjes, of als je veel vast zit,
kun je de staartdreg ook weg
laten. Ook de dropshotmethode is top voor baars.
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Met een voorraadje
onverzwaarde en
verzwaarde spinners,
kleine plugjes en wat
shads kun je op alle
watertypen en stekken
uit de voeten.

bij jou in de buurt en zwemmen er grote baarzen, dan
kun je die daar gewoon tussen

de kleine baarzen door vangen
met hetzelfde kleine kunstaas.
Succes!

CHECK HET FILMPJE!
Baarzen foerageren in groepen. Check op www.hetvisblad.nl/roofvissen het gave filmpje met onderwaterbeelden
van scholen kleine en grote baars.

