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STEKELS OMHOOG!
Tien kunstaaskillers voor de baars
Het roofvisseizoen is van start, de jacht is weer geopend. Van alle roofvissen heeft de baars mijn meeste 
sympathie. Met zijn felle ogen, gouden schubben, brede schouders, donkere strepen, rode vinnen en de 
kenmerkende zwarte vlek op de stekels is Perca Fluvialis een graag geziene gast aan de hengel. Maar hoe vang je 
baars ook alweer? Hieronder tien van de beste selectieve baarsvangers. Stekels omhoog: daar komen ze aan.

DOOR Berend MasselinK

TOPPERTJE
Klein, ratelend en agressief: dé kenmerken van goed baars-
gereedschap. De Jointed Shad Rap heeft het allemaal. Kies 
deze Rapala bij voorkeur in de kleinste maat – 4 cm, 5 gram 
– en de felste kleuren. Met zijn grotere broers van 5 en 7 cm 
lengte (respectievelijk 8 en 13 gram) bestrijk je waterdiep-
tes tussen de 1,20 en 4,50 meter. Toppertje! Info: www.
rapala.com. 

IRRITANT
Binnengehaald als hét wapen 
voor de roofblei, blijkt de Spro 
Asp Spinner ook een van de al-
lerbeste baarsvangers te zijn. 
Niet zo vreemd: hij is klein, fel en 
irritant vibrerend door het spin-
nerblaadje op de kont. Stuur hem 
naar de bodem en laat hem bij het 
binnenvissen beheerst stijgen en 
dalen. Verkrijgbaar in gewichten 
van 10, 14, 18, 21 en 28 gram 
– voor iedere waterdiepte is een 
geschikt model beschikbaar. Info: 
www.spro.nl

BELLETJE
Een spinner is nog altijd een van de grootste herrieschoppers 
onder water – en herrie, daar houdt de baars van. De Blue Fox Vi-
brax spinner is ietsje verzwaard en maakt nog eens extra kabaal 
door middel van een los hulsje op de hoofdas dat klinkt als een 
belletje. Het best in de maten 0, 1, 2 en 3. Loopt tussen 0,60 en 
1,20 meter diep. In meerdere uitvoeringen, ook fluo met glitter-
pluim op de dreg, verkrijgbaar. Info: www.bluefox.com. 

WORMS
Baarzen zijn gek op langwerpige, wormvormige, kronke-
lende aanhangsels. Je doet er dan ook goed aan je kunst-
worm een zwemmende of kronkelende actie mee te geven, 
bijvoorbeeld door te dropshotten met de ‘wacky worm 
style’ (schuin op de haak geprikt). Of rijg een ritsje geurige 
Berkley Powerbait Blood Worms aan een kaal haakje waar 
je actie in brengt. Voor dropshot- en aanverwante aasjes 
kijk je bij Ben’s Fishing Tackle, Spro, Storm, DAM, Fox 
(wacky worm) of Culprit. 

HILDEBRANDT
Hildebrandt is geen beken-
de in de Lage landen, maar 
de Flickr Spinner verdient 
eeuwige roem. Dit stukje 
kunstaas in de categorie 
‘ultralicht’ (pas je hengel 
dus aan) wordt dan ook al 
meer dan vijftig jaar in de 
States verkocht. De twee 
minuscule spinblaadjes die 
aan de enkele haak hangen 
doen de truc. Niet goed-
koop – zeker de uitvoering 
die ooit in 24 karaat blad-
goud werd verkocht niet. 
De onbekendheid van de 
Flickr Spinner in ons land, 
maakt dat dit een onder-
scheidend kunstaasje is. 
Info: www.yakimabait.com.
  

KUNSTIG VLIEGWERK
Voor de vliegvissers onder ons valt de keuze op een kort 
streamertje, goudkopnimf of een creatie daar tussenin 
– mede afhankelijk van of de baars hoog of laag in het 
water jaagt. De haak mag met een maat 6 of 8 best groot 
zijn. Bindpatronen zijn vaak voorhanden op internet en in 
boeken, maar streamers en nimfen zijn natuurlijk ook kant-
en-klaar te koop. De witte met een vleugje fluo of rood erop 
zijn altijd goed. Probeer bij het binnenstrippen actief te 
‘teasen’. Vliegen kleiner dan 2,5 cm zijn het hele jaar – ook 
in april en mei – te gebruiken.

HORNET
De Salmo Hornet zal als baarsvanger bij menig bootvisser op 
nummer één staan. Dit betreft dan vooral het dieplopende (tot 
zes meter!) SDR Hornetje met de grote zwemlip. Deze heeft 
een actie die de baars máteloos irriteert. Voor de kantvisser 
zijn er ook voldoende variaties beschikbaar. Kies hem niet te 
licht zodat je nog ver genoeg kan werpen. In lengte van 2,5 tot 
6 cm; in gewicht van 1,5 tot 14 gram. Info: www.rozemeijer.
com. 

TWISTERS
Een twister aan een loodkopje is op dieper water nog altijd 
een van de beste combinaties voor de kantvisser. Het geeft net 
even meer vibratie en kans op baars dan een shadje – al scheelt 
het soms niet veel. Dit relatief goedkope kunstaas maakt het 
mogelijk om op riskante stekken (steenstort, beschoeiingen) 
gericht een gokje te wagen. Twisters lijken uit de mode en 
door de populariteit van de shad uit de publiciteit verdwenen, 
maar blijven tijdloos en altijd vangend – vergis je niet!

BAARSBOLLETJES
‘Baarsbolletjes’ zou een treffende omschrijving zijn voor de dikke 
en korte plugjes die een driftige, snel vibrerende en timmerende 
actie vertonen. Ondanks hun behoorlijke omvang zijn ze zeer at-
tractief voor baars. Enkele toppers zijn de good old Shakespeare 
Big S, TimberTiger, Rapala DT4, Illex Chubby of de Spro Po-
wercatcher Big Belly Crankbait (foto) die 5 cm meet en tot twee 
meter diep duikt. Allemaal echte baarsmagneten.

DIAMOND
De eerdergenoemde Vibrax-spinner kun je met een nor-
male spinhengel vissen, maar voor de ondiep polderwater 
ontworpen onverzwaarde Diamond en Terrible baarsspin-
nertjes is een ultralichte spinhengel een vereiste. Aan dit 
materiaal zorgt een baars van 20 cm al voor een subliem 
potje touwtrekken. Deze juweeltjes van spinners – liefst 
met enkele haak en (rood) pluimpje wol – komen uit de 
historische snoepwinkel van Jan Schreiner & Zoon. Deze 
levert ook de bijbehorende eigenbouw hengels. Info: www.
fairplayhengels.


