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ls vliegvisser op 
roofblei leg je jezelf 
een aantal beperkin-

gen op. Moeilijk doen als het 
makkelijk kan dus. Al kan je 
nog zo goed werpen, bij een 
meter of 30 is het echt wel 
op. Zit de vis verder weg dan  
ben je dus eigenlijk kansloos. 
Daarnaast ben je ook beperkt 
in de snelheid waarmee je de 
streamer binnen vist. Op beide 
fronten leg je het af tegen elke 
willekeurige spinvisser. Aan de 
werpafstand kunnen we weinig 
doen. Zoek simpelweg een 
plek waar de vissen dichterbij 
zitten of accepteer dat je er af 
en toe niet bij kan komen. De 
snelheid van het aas heb je wel 
in de hand, of beter: handen. Je 
kunt namelijk snel, héél snel 
binnenstrippen. Nu word je 
slechts beperkt door de snel-
heid waarmee je een bepaalde 

et geval wil dat 
roofblei een pienter 
beestje is dat snel 

doorheeft wat wel en geen 

ij de roofbleivisserij 
denk je vooral aan 
zonnige, windstille 

dagen. Speldaas zwemt hoog 
in het water en de roofblei 
laat zich regelmatig zien en 
horen. De luide plonzen en 
soms enorme kolken zijn een 
prachtig gezicht, maar toch 
zijn deze dagen niet altijd even 
succesvol.

ls we straks weer met 
kunstaas achter de 
roofblei aan mogen, 

zal het aangepaste sbirolino-
setje zeker weer deel uitmaken 
van mijn vaste uitrusting. Als 
ik bij mijn hotspot aankom 
werp ik meestal een aantal ke-
ren met de bewezen effectieve 
Asp-spinner om te kijken of ze 
‘los’ zijn. Als dat het geval is, 
zijn dat werkelijk steengoede 
vangers. Hetzelfde geldt voor 
de nog meer gestroomlijnde 
Asp-Speedspinner die zeer 
geschikt is voor keiharde 
stroming. Op de momenten 
dat het stil valt of helemaal 
niet wil, zet ik mijn geheime 
wapen in: mijn aangepaste 
Sbirolino-set waarmee je ook 
heel licht kunstaas ver weg 
kunt zetten. De basis is sim-
pel; in 4 simpele stappen zet 
je zo’n sbirolinoset in elkaar.
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Reuzen Roofblei!T I P S  V A N  T O P P E R SWe hebben de vier beste roofbleivissers van Nederland bereid gevonden hun geheimen prijs te geven. Zo kom 
ook jij op de laatste zaterdag van mei, als het roofvisseizoen weer open gaat, goed voorbereid aan de waterkant!

Henk SimonSz: “Voor mij geen roofbleisessies meer zonder sbirolino” 

1) Je schuift de sbirolino sim-
pelweg op een stuk powergum 
van circa 40 centimter. 
2) Aan bovenzijde bevestig je 
een enkele tonwartel en aan 
de onderzijde  een driedubbele 
met een speld. 
3) De hoofdlijn (15/00 
gevlochten lijn) knoop je nu 
aan de enkele tonwartel en de 
voorslag (1 tot 2 meter 25/00 
fluocarbon) lus je aan de 
speldwartel.
4) Aan het eind van de voor-
slag knoop je een ultralicht 
plugje of een streamertje.
Ik kies voor een stuk po-
wergum omdat dit de harde 
klappen van de aanbeten 
goed opvangt en zo eventuele 
lijnbreuk helpt voorkomen. 
De kracht van klein kunstaas 
is dat het geweldig goed op 
speldaas lijkt. Zeker als je een 
streamertje kiest met van die 

aandoenlijke grote ogen. Dit 
is hét kenmerk van hapklaar 
speldaas, één van Aspius’ 
favoriete hapjes. Tref je een 
stek waar je veel speldaas in 
combinatie met een stevige 
stroming vindt, dan heb je 
bijna altijd een topstek voor 
roofblei te pakken. Met de 
sbirolinoset heb je een schit-
terend gereedschap in handen 
om zelfs de meest geslepen 
roofblei uit de tent te lokken, 
te haken én te landen. Veel 
succes deze zomer!

Henks favoriete minikunstaas.

Specialist Henk Simonsz pakte 
deze kapitale roofblei tiental-
len meters uit de kant aan een 
klein streamertje.

eddy te mebel: “grote roofblei pak je op groot kunstaas”

H echt aas is. Gevolg is dat je ze 
steeds minder vaak ziet jagen 
op stekken waar veel gevist 
wordt. Ze zijn er wel degelijk, 

maar de vissen die je vangt 
worden steeds meer toevals-
treffers. Toch is er een manier 
om vooral de grote exempla-
ren gericht te bevissen: vanuit 
de boot, tijdens het snoeken!
Zo gaat dat: als ik met de boot 
in stromend water op snoek 
trol, zet ik een bijhengel in de 
steun waarmee ik gericht op 
roofblei mik. Als kunstaas ge-
bruik ik een korte, hoge plug 
die zowel snoek als roofblei 
kan vangen. Hiermee heb ik 
al bijzonder fraaie vangsten 
geboekt. Ook met de hand-
hengel kun je op zowel snoek 
als roofblei mikken door je 
pluggen tussen de 10 en 15 
centimeter te kiezen. 
De grootste vissen, en dan 
hebben we het over 80 
centimeter en groter, die de 
binnenkant van mijn bootje 
gezien hebben, zijn bijna al-

lemaal gevangen aan relatief 
groot kunstaas. Geschikte 
pluggen zijn de 15 cm Pike 
Fighter van Spro, de Bill Lewis 
Super Trap, de Kinetic Fat Jack 
en ik ving zelfs al een 80+ 
roofblei op een Corrigator 
Swimbait. 
De echt grote roofbleien liggen 
in rivieren hoofdzakelijk in de 
diepere waterlagen, zo tussen 
de 2 en 5 meter diep. Ook al 
is het een wispelturige vis: die 
ene mega-roofblei zal beslist 
een keertje komen.

De grootste roofbleien vangt Eddy met pluggen die eigenlijk voor 
snoek zijn bedoeld.

Deze roofblei ging voor een 
Jenzi-Corrigator van 85 gram!

Volkmar StrikkerS: “donkere dagen springen er Voor mij echt uit”

micHel dekker: “supersnel dubbelhandig binnenstrippen loont”
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Volkmar met een bak van een roofblei, gevangen tijdens zwaar weer.

Zelf vis ik liever met wat rui-
gere weersomstandigheden. 
Bewolkt weer en een stevige 
wind. In het begin enkel met 
dieper duikend kunstaas, 
maar de laatste jaren steeds 
meer met oppervlakteaas. Wat 
begon als experiment, liep uit 
tot een succesformule.
Het lijkt er op dat juist de gro-
tere vissen op donkere dagen 

richting jachtgronden trekken. 
In de buurt van plantenbed-
den en zandplaten jagen ze 
hun kostje bij elkaar. En ook 
al lijkt het of je oppervlakte-
aasje totaal niet opvalt tussen 
de klotsende watermassa, de 
roofbleien weten het echt wel 
te vinden. Heb je met zonnig 
weer vaak de nodige missers, 
met ruig weer zijn vrijwel 
alle aanbeten raak. Volgens 
mij heeft dit vooral te maken 
met de vermindering van 
het doorzicht, waardoor de 
roofblei zich niet op het laatste 
moment bedenkt.
Het aas mag bij ruig weer best 
wat groter zijn. Denk hierbij 
aan poppers en walk the dog 
baits van acht tot twaalf centi-
meter. De laatste tip die ik wil 
meegeven is om niet zomaar 
op te geven, want als je na een 
paar uur vanuit het niets  zo’n 

verwoestende aanbeet krijgt, 
dan is de voldoening enorm. 
Succes op de zilveren rovers!

Een forse popper door de gol-
ven kan wonderen doen.

handeling met één hand uit 
kunt voeren. Aangezien we 
twee handen hebben kunnen 
we de snelheid in principe 
verdubbelen. Hengel onder de 
oksel klemmen en de lijn ‘bin-
nen rossen’ met beide handen. 

Sneller dan dit is niet mogelijk 
met de vlieg. Moeten we dan 
altijd snel binnen vissen? Per-
soonlijk denk ik dat het in veel 
gevallen de meest effectieve 
manier van vissen is. Helpt dit 
allemaal niet? Het tegenover-

gestelde wil dan nog wel eens 
werken: héééééél langzaam. 
Beetje in de stroming laten 
dartelen en... Lukt het niet op 
de ene manier, probeer het op 
de andere. Je had het zelf kun-
nen bedenken! Maar het is een 
waarheid als een koe. Varieer 
en probeer en vind zo de juiste 
methode van de dag. Roofblei 
is een uitdagende vissoort en 
vreselijk snel. Dus dat van dat 
tweehandig strippen moet je 
goed onthouden! 

De roofblei laat zich perfect aan een slanke streamer vangen, 
zoals de auteur hier bewijst.

Vliegenlat onder de oksel en met 
twee handen binnenstrippen.

Sbirolino


