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6 BAARSTECHNIEKEN
De baars is een beetje het stiefkindje onder de roof
vissen. Dat is volledig onterecht, want deze brutale en 
stoere rover is een prachtige vis om te zien en te vangen. 
Het mooie is dat dit op veel verschillende manieren 
mogelijk is. In dit artikel zetten we een aantal van die 
technieken en methoden voor de kantvisser op een rijtje.
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ie voor het eerst een 
mooie baars boven 
water tovert, zal 

versteld staan van zijn fraaie 
tekening. Het is een kleurrijke 
vis die in tropische wateren 
niet zou misstaan. Het mooie 
is dat iedereen baars kan van-
gen. Perca fluviatilis is niet echt 

kieskeurig qua huisvesting 
– glashelder of troebel water is 
hem vrijwel om het even – en 
in zo goed als al ons binnen-
water te vinden. Zo komt hij 
voor in sloten, vaarten, ven-
nen en meren, maar ook in 
plassen, kanalen en rivieren. 
Daarbij laat deze makkelijke 

eter zich alles prima smaken. 
Wormen, maden, aasvisjes 
en uiteenlopende soorten 
kunstaas slokt deze gulzige 
jager zonder problemen op. 
Aan niet al te zwaar materiaal 
zorgt baars voor onverwacht 
spectaculaire sport. Op baars 
vissen is dan ook voor zowel 

beginnende als 
ervaren sportvis-
sers een prachtig 
tijdverdrijf. Met 
de technieken 
die in dit artikel 
aan de orde 
komen, is succes 
verzekerd!

De baars is een prachtige vis die aan licht materiaal voor 
onverwacht spectaculaire sport zorgt. (foto: Janny Bosman)
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1. SPINNERS
In de vroege ochtend of juist in de late avondschemering, kolkt het 
oppervlaktewater op sommige momenten van de springende visjes die 
een goed heenkomen zoeken. Vaak zijn het scholen jagende baarzen 
die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze sluiten de prooivis in en jagen die 
daarbij geregeld naar boven toe. Dan is het ‘blinkertijd’. Spinners – in de 
volksmond ook wel blinkers genoemd – zijn in die omstandigheden het 
aangewezen kunstaas dat perfect een prooivisje in nood nabootst. Dit 
type kunstaas doet het uitstekend in licht stromend, niet al te troebel 
water. De 
grote me-
ren in ons 
land lenen 
zich op plekken 
met structuren in 
het water bijvoor-
beeld goed voor 
het vissen met 
de blinker. Maar 
ook in traag 
stromende 
zijarmen 
van de gro-
te rivieren of in 
helder water van 
meren en veenplassen 
kun je baars verleiden met 
glimmend metaal. Spinners 
in de kleuren zilver en goud, 
van klein tot middelmaat, doen 
het altijd goed. Vergeet niet om een 
anti-kinkvaantje te monteren, zodat je 
nylon of gevlochten lijn niet met grote lussen 
in elkaar draait. Vis de spinner niet al te diep. Zo 
voorkom je dat je vast komt te zitten en loop je de 
jagende baars in de bovenste waterlagen niet mis.

Ook tijdens de verticaalvisserij is baars van de partij.
(foto: Bram Bokkers)
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3. TWISTER
Naast de spinner is ook de ouderwetse twister een regelrechte topper voor de baars. Dit tegenwoordig ietwat in de vergetelheid geraakte kunstaas doet 
het vooral goed in licht stromend water, maar kan ook op groter stilstaand water uit de viskoffer worden gehaald. Daarbij hebben felle kleuren de voor-
keur. De twister kun je op verschillende manieren vissen. Je kunt er het water onder de walkanten mee afstropen (kanticalen; oftewel verticaal vissen 
vanaf het kantje) of het plastic werpend vissen, waarbij je de twister met hupjes over de bodem binnendraait. Heb je de beschikking over een boot, kano 
of viskajak, dan komen zowel diep water als vanaf de kant moeilijk te bevissen stekken binnen 
bereik. Vergeet dan ook niet om al driftend waterplantrijke walkanten afvissen. Monteer 
ook een staaldraadje, want je moet niet raar opkijken als er een keer een flinke snoek 
met de twister vandoor gaat.
De meeste sportvissers hebben de neiging om het kunstaas voor de baars, net als bij 
het snoekbaarzen, op grote diepte aan te bieden. Maar de twister vlak onder de kant op 
een halve of hele meter water zijn werk laten doen, levert vaak verrassende resultaten op. 
Want op deze ondiepe stukken kun je soms ook grote baarzen vangen. Dat is niet 
geheel toevallig, aangezien zich daar juist vaak schooltjes voorn en 
kleine baars ophouden die een mogelijke prooi vormen voor de 
grote baars – die er geen enkele moeite mee heeft om kleinere 
soortgenoten te verorberen.

2. DROPSHOTTEN
Dropshotten is ergens wel te vergelijken met het traditionele baarspeuteren, maar dan met 
kunstaas. De kracht van deze techniek zit hem in de subtiele presentatie. Door het soepele 
topje van de dropshothengel kun je – door middel van kleine tikjes uit de pols – het aas lang 
op één plek laten dansen. Het kunstaas blijft zo in het blikveld van de aanwezige baarzen 
hangen, wat maakt dat je ze helemaal gek kunt ‘wiebelen’. Kam een potentiële hotspot uit 
door na de inworp met je top te wiebelen, daarna het kunstaas een metertje te verplaat-
sen en het shadje weer verleidelijk te laten bewegen. De meeste aanbeten krijg je op het 
moment dat je de shad na een ‘wiebelfase’ verplaatst. Let op dat je de baars wat tijd geeft 
om het gewichtsloze aas naar binnen te zuigen. Zou je direct aanslaan, dan mis je namelijk 
veel vis.
Gezien de speciale vistechniek, heb je een hengel met een bijzonder soepele top no-
dig. Dit kan een speciale dropshothengel zijn van 2.4 tot 2.6 meter lang, maar 
ook een winkle picker voldoet prima. Verdere benodigdheden zijn een klein 
spinmolentje gevuld met 10/00 gevlochten lijn, 25/00 fluorocarbon als 
onderlijn, een dropshothaak maat 4, shadjes van 4 tot 5 cm lang en 
circa 10 gram zware staafloodjes. Monteer de haak op zo’n 25 tot 
40 centimeter boven het loodje aan het uiteinde van de onderlijn 
en klaar ben je. Mocht de baars nou heel erg moeilijk doen, dan 
kun je het kunstaas vervangen door een stevige worm. Prik die 
vlak voor de kop op de haak en vaak happen de baarzen dan 
wel toe. Dat baarzen qua menu niet kieskeurig zijn, blijkt wel 
uit het feit dat ook een stukje ventielslang of postelastiek 
het goed doen aan de dropshothengel.

4. BAARSTUIGJE EN MESTPIER
De instaptechniek voor beginnende baarsvissers is het vissen met een baarstuigje en mestpieren aan de vaste stok. Baars-
tuigjes zijn kant-en-klaar verkrijgbaar bij de hengelsportzaak. Die bestaan uit vijf kleine (vaak ronde en rood-wit gestreepte) 
drijvertjes die op enkele centimeters van elkaar gepositioneerd zijn. De lijn is van een bescheiden dikte en voorzien van maximaal 
drie lichte knijploodjes. Aan het einde van het tuigje zit een lange, smalle baarshaak (zoals de Gamakatsu 5260R), al geef ik zelf de 
voorkeur aan de wat langere, smalle palinghaken van willekeurig ieder merk. Met een lichte vaste stok van zo’n drie tot vijf meter lengte is 
de uitrusting compleet.
Mestpieren koop je in de hengelsportzaak of steek je zelf. Wormen die je zelf verzamelt hebben de voorkeur, omdat ze levendiger zijn en 
sterker ruiken dan die uit de winkel. Mestpieren vind je bijvoorbeeld in compost- of mesthopen in weilanden. Vraag de boer om toestem-
ming en beloof dat je er geen grote rommel van maakt, dan doet die doorgaans niet moeilijk. Concentraties pieren vind je meestal aan de ran-
den van de mesthoop. Op de overgang tussen mest en aarde in vochtige maar niet al te doorweekte grond, heb je er al snel een hoop te pakken.
Laat de mestpier en drijvertjes meedrijven met de stroom, om ze hier daarna weer met speelse trekjes tegen in te trekken. Vis je in stilstaand 
water, breng de lijn dan ook in beweging. Baars is een echte zichtjager die reageert op alles wat beweegt, getuige de felle aanbeten die vaak op 
dit gepiel volgen. Stilzitten en geduldig naar een dobber turen, is er dus niet bij. Je moet de vis actief opzoeken en verschillende locaties en 
waterlagen – die net boven de bodem uitgezonderd – afvissen voor het beste resultaat.

5. PATERNOSTER
Is er aan de oppervlakte nau-
welijks leven te bespeuren 
en moet je de vis diep en/
of verder weg zoeken, dan 
biedt de baarspaternoster 
uitkomst. In combinatie 
met een werploodje van 
enkele tientallen grammen 
– al dan niet schuivend op 
de lijn gemonteerd – komt 
bijvoorbeeld ook het talud 
richting dieper water binnen 
bereik. Zie het als een soort 
zeevissen ‘light’ op het zoete 
water. De drie haken prik je 
vol met wormen en dan is het 
wachten tot de beetverklik-
ker tot leven komt. Bevestig 
die aan de lijn tussen de 
bovenste geleide ogen en zet 
de hengel schuin omhoog 
met behulp van een enkele 
hengelsteun (of tegen een 
steen of tussen basaltkeien). 
Draai de lijn strak en concen-
treer je op de verklikker. Die 
wiegt door de wind al snel 
heen en weer, maar zal bij 
een aanbeet traag of razend-
snel (schokkerig) omhoog 
lopen. Het teken om de haak 
te zetten. Behalve baars kun 
je op groot water met deze 
techniek ook verschillende 
andere vissoorten vangen, 
zoals brasem of bot.

Met de dropshot techniek kun je baars hotspots helemaal uitkammen. (foto: Sander Boer)

Zulke machtig mooie vissen zet je natuurlijk terug. (foto: Robert Weijman)

Baarzen van dezelfde lengteklasse scholen doorgaans samen. (foto: Janny Bosman)
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6. DODE AASVIS
De grootste baarzen (vissen van 40 tot 50 cm) vang je 
dikwijls met dood aas. Geen lappen van aasvissen, maar 
liefst klein spul. De allerkleinste voorntjes – tot pakweg 
drie à vier cm – vang je aan de lichtste tuigjes, met de 
kleinste maden op de kleinst mogelijke haakjes. Dat is 
dus ook even een kwestie van ‘pielen’ geblazen. Prik zo’n 
aasvisje vooraan in de bek op een baars- of palinghaak 
en laat hem, net als bij het vissen met de mestpier, op 
diverse dieptes door het water dansen.
Dat kun je kort onder het kantje doen met behulp van een 
baarstuigje met drijvertjes aan een stevige vaste stok. 
Wil je wat verder uit de kant vissen, kies dan voor een 
korte, lichte en soepele werphengel met een bescheiden 
dobber of lichte drijver op de maximaal 20/00 dikke 
nylon hoofdlijn. Het is bij deze techniek belangrijk dat 
je zo licht mogelijk vist en terughoudend bent met 
het gebruik van lood. Dode aasvisjes die kalm naar 
beneden dwarrelen, trekken sneller en méér vis aan dan 
exemplaren die door zwaar knijplood als een speer de 
diepte in duiken.
Wacht als je beet krijgt niet te lang met aanslaan. 
Zo voorkom je dat de vis (te) diep haakt en kun je 
de vangst onbeschadigd weer terugzetten. Vang je 
eenmaal een mooie baars, dan volgen er doorgaans 
vaak meer vanwege het feit dat baars in scholen jaagt. 
Baarsvissen is altijd een beetje struinen en zoeken, 
maar wie daar geen bezwaar tegen heeft beleeft al 
snel een topdag.

BONUSTECHNIEK 
VOOR KLEINE BAARS
Voor de echte baarspeuteraars 
of diegenen die met de kinde-
ren op pad gaan en zo goed als 
zeker vangstgarantie willen, 
is er een techniek die veel 
kleine vis op de kant brengt. 
Kleine baars tot pakweg vijf 
centimeter is namelijk prima 
te verleiden met maden. 
Vooral in niet al te ondiepe 
poldersloten – met helder 
water op een harde bodem of 
minder helder water op een 
venige bodem – zijn altijd 
wel baarsjes te vinden. Die 
jagen daar op kleine voorn-
tjes, insectenlarven en an-
dere ongewervelde dieren. 
‘Smurfbaars’ vind je vaak 
pal onder de kant waar 
de wind op staat, want 
daar worden prooidieren 
tegenaan ‘gedrukt’. Vis op 
verschillende dieptes in 
uiteenlopende waterlagen 
en laat de maden speels 
door het water dansen. 
Headbangen op hardrock 
is wat overdreven, een 
beetje tapdansen kan de 
baars meer waarderen.

Met een dood aasvisje 
vang je dikwijls de 
grotere baarzen. 
(foto: Michel Verschoor)

Kleine baars is verzot op maden. (foto: Janny Bosman)


