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>> ROOFVISSEN > STAP IN DE BELLYBOAT

Een mooie en van alle gemakken 
voorziene visboot is de droom van 
veel sportvissers. Voor degenen 
zonder geschikte auto, stalling en de 
benodigde fi nanciën blijft dit echter 
vaak een droom. Gelukkig bestaat er 
een goedkoper en minstens zo leuk 
en eff ectief alternatief: de bellyboat.
TEKST: TIM PUTS > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

BELLYBOAT 
BASICS
VAN AANSCHAF TOT ZELF OP PAD
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‘Ieder nadeel heb zijn voor-
deel’. Deze wijsheid van Johan 
Cruijff  gaat in meerdere op-
zichten op voor de bellyboat. 
Die legt het op sommige pun-

ten af tegen een visboot, maar blinkt weer 
uit op andere vlakken. Zo neemt de belly-
boat slechts beperkt ruimte in. Hij past – 
met toebehoren – al in een kleine schuur 
of hobbykamer. Tevens kun je hem (al dan 
niet opgeblazen) in vrijwel elke auto ver-
voeren. Bovendien ben je voor een paar 
honderd euro al de trotse eigenaar van een 
bellyboat plus alle benodigde materialen. 
Maar het belangrijkste voordeel vind ik 
dat je een bellyboat vrijwel overal te water 
kunt laten. Je bent niet afh ankelijk van het 
beperkte aanbod van (betaalde) trailerhel-
lingen en kunt dus vissen op plekken waar 
je met een boot niet mag of kan komen. En 
wie wil dat nou niet?!

BEPERKT BEREIK
Ook het beperkte bereik van een belly-
boat zie ik niet als een nadeel. Kilometers 
trappelen met je fl ippers zit er inderdaad 
niet in; zeker niet als het weer onstuimig 
is. Maar omdat je min of meer wordt ‘ge-
dwongen’ een kleiner deel van een water 
te bevissen, doe je dit veel nauwkeuriger. In 
plaats van meters te maken, ga je meer de 
diepte in – fi guurlijk gesproken dan. Hier-
door krijg je de stekken die je aandoet beter 
in de smiezen en til je je waterkennis naar 
een hoger niveau. En dat heeft zeker een 
positief eff ect op je vangsten. Mijn ervaring 
is dat die vanuit de bellyboat vaak niet on-
derdoen voor de vangsten van bootvissers.

STAPPENPLAN AANSCHAF  BUDGET
Het begint met het bepalen van hoeveel je uit wilt geven. 
De prijzen van de diverse modellen bellyboats verschillen 

namelijk enorm. Je hebt er van nog geen honderd euro, terwijl de 
duurdere exemplaren meer dan € 500,- kosten. Het prijsverschil zit 
hem doorgaans in het type bellyboat, de afmetingen en gebruikte 
materialen. Houd er budget-technisch ook rekening mee dat je nog 
een waadpak, fl ippers en desgewenst een dieptemeter nodig hebt.

 DRAAGGEWICHT
Kies in ieder geval een bellyboat die past bij jouw 
lichaamsgewicht. Elk model heeft een maximaal 

draaggewicht. Dit kan variëren van 100kg tot ruim 200kg. 
Kies dus een bellyboat die geschikt is voor jouw gewicht en 
postuur en bezuinig niet op comfort en veiligheid. Een model 
met minder draagvermogen is vaak goedkoper, maar blijkt 
eenmaal op het water doorgaans duurkoop te zijn. 

Bij het aanscha� en van een bellyboat zijn 
er een aantal zaken waar je op moet letten. 

Daarbij heeft ieder model zijn eigen voor- en 
nadelen. Daarom bespreek ik hierna in zes 
stappen de belangrijkste aspecten voor de 

aanschaf van een bellyboat.

 MATERIAAL
De bellyboat kent qua materiaal twee varianten: hij kan bestaan uit een 
hoes met opblaasbare binnenkamers (‘bladders’) of in zijn geheel uit 

stevig PVC zijn opgetrokken. De eerste variant is vaak lichter en gemakkelijker 
te vervoeren en op te bergen dan de stugge en doorgaans zwaardere PVC 
versie. Dit laatste materiaal is wel veel duurzamer en nauwelijks gevoelig 
voor lekkages. De naden van bladders kunnen na een aantal jaar name-
lijk losraken waardoor lekkages ontstaan. 

 MODEL
De volgende keuze die 
je moet maken betreft 

het model. Er zijn grofweg 
drie typen te onderscheiden: 
v-vormig (zitting in het wa-
ter), v-vormig ‘high & dry’ (zit-
ting boven het water, al dan 
niet inclusief peddels), ‘high 
& dry pontoon’ belly boat 
(vorm van een catamaran, in-
clusief peddels). Het voordeel 
van een ‘high & dry’ model is 
dat je relatief hoog boven het 
wateroppervlak zit. Dat vist 
prettiger in vergelijking met 
een lage zitting. Peddels zijn 
praktisch om toch afstanden 
af te kunnen leggen als je 
moe bent van het fl ipperen. 
Minder praktisch is dat een 
bellyboat met peddels vaak 
groter en zwaarder dus ook 
moeilijker te vervoeren is – 
zowel in de auto als te voet 
richting het water. 

>> VEILIGHEID: DO’S & DON’TS
● Draag altijd een reddingsvest: een ongeluk zit in een klein hoekje.
●  Ga je voor het eerst met de bellyboat op pad, kies dan voor een bekend en kleinschalig 

water op een mooie dag. Zo kun je op je gemak wennen aan het vissen in een bellyboat.
●  Vis alleen op wateren en onder omstandigheden die je aan kunt. Laat de rivieren als onerva-

ren bellyboatvisser links liggen en ga niet op pad met stormachtig weer. Naarmate je meer 
ervaren wordt, kom je er vanzelf achter wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort.

●  Probeer altijd met twee (of meer) bellyboatvissers op pad te gaan. Dat is niet alleen gezel-
liger, maar ook handig als iemand onverhoopt in moeilijkheden komt en hulp nodig heeft. 

Met behulp van draagbanden kun je de bellyboat lopend meenemen en houd je je handen zoveel mogelijk vrij.

De bellyboat past in iedere auto en kun je vrijwel overal te water laten.

Pomp een bellyboat met bladders (binnenbanden) nooit te 
hard op. Dan komen de naden niet teveel onder spanning te 
staan en verleng je de levensduur van de bladders.

Een 
dieptemeter 

is een handig 
hulpmiddel bij 

het vissen uit 
de bellyboat

Hengels van 220-240 cm lengte zijn ideaal voor het werpend 
vissen vanuit de bellyboat – langer zit alleen maar in de weg.

Hengels van 220-240 cm lengte zijn ideaal voor het werpend 
vissen vanuit de bellyboat – langer zit alleen maar in de weg.

Spul-
len die 

niet nat mogen 
worden, bewaar je 
in een waterdicht 

tonnetje

>>MODEL
De volgende keuze die 
je moet maken betreft 

dieptemeter 
is een handig 

hulpmiddel bij 
het vissen uit 
de bellyboat
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>> ESSENTIËLE ACCESSOIRES
Met alleen een bellyboat ben je er nog 
niet. Je hebt ook een waadpak, flippers 
en reddingsvest nodig. Mijn advies is om 
een neopreen waadpak aan te schaffen. 
Dit isoleert veel beter dan bijvoorbeeld 
een pak van PVC, zodat je ook 's winters 
kunt blijven vissen. Flippers heb je in spe-
ciale uitvoering voor de bellyboat, maar 
ook normale duikflippers voldoen prima. 
Die zeker ik aan mijn benen. Knapt er een 
bandje, dan verlies je je flipper niet. Een 
reddingsvest is ook essentieel. Bezuinig 
hier niet op: veiligheid gaat voor alles.

DIEPTEMETER
Naast de eerdergenoemde 'essentials' 
zijn er nog een paar hulpmiddelen die 
handig zijn bij het vissen vanuit de bel-
lyboat. Bijvoorbeeld een dieptemeter – 
een simpel exemplaar met een zwart-
witscherm en bijbehorende kleine accu 
voldoet. Die helpt je om interessante 
taluds en eventueel scholen aasvis op te 
zoeken. Op dieper water is een diepte-
meter zelfs noodzakelijk. Niet alleen om 
interessante stekken te vinden, maar ook 
vanwege het welzijn van de vis. Zo voor-
kom je dat je te diep vist (grofweg dieper 
dan 12 meter) en de vis tijdens de dril een 
te lange weg omhoog moet afleggen. 

OPBERGRUIMTE
Ook een hengelsteun is erg handig. Bij 
het onthaken van een vis ligt de hengel 
namelijk vaak in de weg. Met een steun 
heb je alle ruimte om de vis snel en 
gemakkelijk te onthaken én voorkom 
je dat je hengel onverhoopt overboord 
valt. Verder is een goed drijvend en diep 
schepnet – dat je zekert met een touwtje 
– handig, bijvoorbeeld om even een vis 
in te bewaren als je een foto wilt maken 
met de zelfontspanner. Zorg ook voor een 
waterdicht tonnetje. Hierin bewaar je 
alle spullen die niet nat mogen worden, 
zoals je fotocamera.

KOSTENPLAATJE
Na alle tips over het aanschaffen van 
een bellyboat, is het natuurlijk ook wel 
interessant om te weten wat een gemid-
delde en geheel complete set kost. Pin 
me niet op een euro vast, maar met een 
bedrag van € 600,- kom je in de buurt. 
Dit valt natuurlijk lager uit als je een of 
meerdere items tweedehands koopt. 
Dat is nog altijd een aardige investering, 
maar je mogelijkheden voor en beleving 
van het vissen nemen enorm toe. Zelf 
heb ik nog geen seconde spijt gehad van 
de aanschaf van mijn bellyboat.

5NIEUW OF  
TWEEDEHANDS
Heb je eenmaal besloten 

welke bellyboat je wilt aanschaffen, 
dan kan het lonen om Marktplaats goed 
in de gaten te houden. Met een beetje ge-
luk vind je er de bellyboat die je zoekt voor 

een aantrekkelijke prijs. Let bij de 
aanschaf van een tweedehands 
exemplaar wel goed op de staat 
van de bellyboat. Vraag altijd 
wanneer en waar die is gekocht, 
wat de reden van verkoop is en 
of de bellyboat in het verleden is 
geplakt. Informeer ook naar het 
aankoopbewijs, zodat je – indien 
van toepassing – nog gebruik 
kunt maken van de garantieter-
mijn.

6 PROEFVAART
Tenslotte raad ik je 
aan om eerst een 

proefvaart te maken met 
de bellyboat voordat je deze 
aanschaft. Zo ervaar je of hij 
niet te zwaar voor je is, of je 
er goed in kan zitten en of er 
voldoende opbergruimte is. 
Op de verschillende hengel-
sportbeurzen in Nederland 
zijn er mogelijkheden om 
de bellyboat van dichtbij te 
bekijken en een afspraak te 
maken voor een proefvaart. 
Een andere optie is om een 
dag op pad te gaan met een 
visgids die vanuit de bellyboat 
opereert.

Een 
oude slip-

per kan dienen 
als ‘prikmatje’ voor 
shadjes en ander 

kunstaas


