
StreetfiShing op SkateS
• roofvissen
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Met je skates verplaats je je in 
een mum van tijd door de stad 
heen. Cool, funky, sexy, en 
vooral ook erg effectief!

n stedelijk gebied 
– en zeker in de 
grotere steden zoals 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
en Amsterdam – is ‘street-
fishing’ vaak een kwestie van 

veel verkassen. Zoeken totdat 
je de baarzen en snoekbaar-
zen onder het kantje hebt 
gevonden. Je kent het wel: de 
overkant van de rivier zou van-
daag wellicht toch iets meer 
vis op kunnen leveren. Of toch 
misschien dat haventje aan de 
andere kant van de stad nog 
even gauw meepikken. Met de 
auto is dat continu verkassen 
simpelweg een crime. Nog los 
van het feit dat je dan steeds i

een nieuwe (vaak betaalde) 
parkeerplek moet zoeken, 
verlies je zo immers veel 
kostbare vistijd. En dat willen 
we natuurlijk niet. De fiets 
dan als vervoermiddel? Ja, 
vergeet het maar. Als je niet 
al in het centrum van de stad 
woont, zou je die dus in de 
auto mee moeten nemen. 
En dat past in de meeste 
gevallen niet. Kortom: skates. 
Check de tips!

Robert Grootenboer (24) is wat je noemt een 
échte ‘urban’ visser. Highspeed rolt deze bink uit 
Willemstad op zijn skates door Rotterdam heen. Mét 
hengel! Grappig, maar ook slim. Want zo verkast hij 
in notime van de ene naar de andere stek. Geen gedoe 
met parkeren of avond-4-daagse-praktijken dus. Rol 
met Robert mee door Rotterdam.
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VeiLigheiD
Voordat we beginnen met vissen eerst even een stukje veiligheid. Want 
een ongeluk zit in een klein hoekje. Het laatste wat we willen is een lelijke 
valpartij waarbij je hengels of jijzelf schade oplopen. Kijk daarom altijd 
goed uit voor overige weggebruikers, kuiltjes en putjes in de weg, en pak 
alleen de fiets- en voetpaden. Ben je nog niet zo’n volleerd ‘skater’, doe dan 
voor de zekerheid knie- en elleboogbeschermers om. Het ziet er misschien 
wat ‘peppie’ uit, maar veiligheid gaat voor alles!

effe SWitChen
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je bij een harde aanbeet per abuis 
de rivier in rolt. De kades zijn absoluut niet ontworpen om met je skates 
langs het water te rollen. Doe dus bij iedere nieuwe visstek je skates weer 
uit en je normale schoenen of sneakers aan. Kleine moeite. Je skates hang 
je vervolgens aan je rugzak, waardoor je beide handen gewoon vrij houdt 
tijdens het vissen.

‘kantJe pieLen’
Het is een misverstand dat je voor baars en snoekbaars in diep water moet 
zijn. In de zomer en herfst ligt veel roofvis gewoon stijf onder het kantje. 
In rivieren, kanalen, havens en stadsgrachten kun je dus letterlijk onder je 
hengeltop een visje vangen. Kam dus altijd eerst de kanten uit, alvorens 
eventueel nog wat worpjes naar het diepere water te maken. Langzaam lo-
pend kun je zo honderden meters oever uitpluizen naar gestekelde rovers. 
Bijzonder effectief!

VertroUWen in Je kUnStaaS
Bij het 
kantvissen op 
snoekbaars en 
baars genieten 
kleine shads 
de voorkeur. 
Het voordeel 
van die kleine 
kunstaasjes is, 
dat je ook geen 
staartdregje 
nodig hebt en 
dus minder 
kans hebt op 
vastzitten. Neem 
verder loodkopjes 
mee in verschil-
lende gewichten 
– grofweg van 2 
tot 15 gram. Staat 
er amper stroming 
en is het onder de 
kant maar een tot 
anderhalve meter 
diep, dan pak je 
een licht kopje. Is het dieper en staat er veel stroming en/of wind? Pak dan 
een zwaardere kop. Bedenk dat hoe lichter de kop is, des te natuurlijker de 
aaspresentatie zal zijn. Probeer gerust verschillende kleurtjes uit, maar 
onthoud dat het vaak gaat om vertrouwen in je kunstaasje en niet per se 
om het telkens wisselen van kleur. Kleurtjes vangen vooral vissers.

rUBBer, rUBBer en nog eenS rUBBer
In de stad wonen mensen, en helaas gooien die nog wel eens fietsen en 
winkelwagentjes in het water. Waarom weten wij ook niet, maar ze doen 
het gegarandeerd! Gevolg is wel dat je zo nu en dan vast komt te zitten. 
Meestal krijg je het kunstaas nog wel los, maar soms is het gewoon ‘pats’ 
en lijnbreuk. Vis daarom met rubber: shads, twisters en alles wat daar 
tussenin zit. Dat is relatief goedkoop in vergelijking met dure  ratelpluggen 
en ander ‘hard’ kunstaas. Die kun je trouwens ook wel  meenemen, maar 
dan om het ter variatie bijvoorbeeld eventjes op de roofblei te proberen. 
Kies dan kleine, niet al te diep lopende, slanke plugjes – zoals de Yo-Zuri 
Magnet Minnow en de Rapala X-rap – van zo’n 7 cm lang.

De geMakken Van De StaD
Als je middenin de stad aan het vissen bent, zou je wel gek zijn als je dan 
geen gebruik maakt van de gemakken die dit biedt. Winkels, supermark-
ten, eetkraampjes, de snackbar; alles is in de buurt. En ja, wat is er nou 
lekkerder dan een verkoelend ijsje halen tijdens een zomerse visdag?! Ha!

VoLop aanSpraak
Wie in de stad vist, krijgt doorgaans best veel aanspraak. Het is ook 
logisch dat niet-vissende wandelaars, toeristen en buurtbewoners 
nieuwsgierig zijn naar wat wij sportvissers voor hun deur uit het water 
toveren. Besef je wel dat iedere sportvisser een beetje ambassadeur is 
van onze hobby. Wees daarom altijd vriendelijk naar voorbijgangers en 
schroom niet om de mensen gewoon netjes en op een positieve manier te 
vertellen over de vissoorten die je ter plekke zoal vangt. Het levert vaak 
hele leuke reacties op en bovendien meer begrip voor onze aanwezigheid 
in de stad. Wie weet ontmoet je ergens aan die kade zelfs je toekomstige 
vrouw wel! Weet jij veel…

in the Dark
Bij veel roofvissers heerst nog altijd de gedachte dat het tijd is om naar 
huis te gaan, zodra het begint te schemeren. Helemaal fout! Blijf juist in de 
schemering doorvissen! In de avond en zelfs in het pikkedonker valt er vaak 
nog prima snoekbaars te vangen. Vergeet niet dat snoekbaars van nature 
een vis is die niet zo van lichte omstandigheden houdt. En zo’n avondje het 
donker in vissen is ’s zomers ideaal als je er na een drukke werkdag toch 
nog eventjes een paar uur op uit wilt. De vangsten zijn soms zelfs beter 
naarmate de duisternis invalt. Doen dus!


