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Op jacht naar Neerlands grootste roofvis
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De Europese meerval is aan een sterke opmars bezig 
in onze grote rivieren. Deze geheimzinnige oervis 
duikt steeds vaker op en staat sinds hij vorig jaar 
uit de Flora- en Faunawet werd gehaald hoog op het 
lijstje van veel sportvissers. Doorgaans wordt er 
vanaf de kant of vanuit de boot op meerval gevist. 
Richard Reijnen heeft zich juist gespecialiseerd in de 
spectaculaire bellybootvisserij op Silurus glanis.

TEKST riCHArD reiJnen FOTOGRAFIE sAnDer Boer

e keuze voor het 
vissen op meerval 
vanuit de bellyboot 

Als in de schemering iedereen 
zijn boot al op de trailer heeft 
staan – weinig bootvissers 
traileren graag in het donker – 
piep je er met de bellyboot zo 
nog even een uurtje uit om te 
gaan vissen. Tenslotte is deze 
visserij een beleving pur sang, 
zowel op visgebied als qua 
natuurbeleving op het water.

VIND DE WITVIS
Voordat ik inga op de vis-
technieken, is het goed om te 
beseffen dat de locatie waar je 

De bellyboot is een perfect hulpmiddel voor de meervalpionier.

D was destijds een beetje een 
‘moetje’. Een steeds groter 
gebrek aan vistijd, dwong me 

om de beschikbare vis-uren zo 
effectief mogelijk te benutten. 
De aanschaf van een bellyboot 
was een logische uitkomst. Hij 
past opgepompt nog mak-
kelijk achterin de auto, dus 
je bent na aankomst aan de 
waterkant zo aan het vissen. 
Bovendien biedt het je net als 
bij de bootvisserij de mogelijk-
heid om de hotspots van een 
water haarfijn uit te kammen. 
Een fijne bijkomstigheid is 
dat je ook de mooiste vistijden 
(aastijden) kunt uitzoeken. 
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geval om een luchtbel met een 
bijbehorend ploppend geluid 
te creëren. Hierdoor wordt de 
nieuwsgierige meerval rich-
ting het oppervlak gelokt en 
hopelijk ook tot azen aangezet. 
In welke waterlaag je het aas 
presenteert, ligt er geheel 
aan hoe actief de meerval 
is. Doorgaans zijn stijgende 
meervallen goed te volgen op 
de dieptemeter. Zijn de vissen 
passief, dan blijven ze dicht 
bij de bodem. Het gebeurt 
echter ook vaak genoeg dat 

de meervallen gelokt door 
het kwakhout tot dicht onder 
de bellyboot omhoog komen 
gezwommen.

KUNSTAAS
De kunstaasvisserij op meerval 
vanuit de bellyboot kan ook ui-
terst doeltreffend zijn. Vooral 
de tweede helft februari, maart 
en na de opening van het roof-
visseizoen in juni zijn de drie 
topmaanden voor het vissen 
met kunstaas. De meervallen 
zijn dan erg gretig. Vooral als 

in februari en maart 
de temperaturen weer 
beginnen te stijgen, 
gaan de meervallen 
hun vetreserves weer 
op peil brengen. Met lepels en 
shads van 15 tot 20 centimeter 
lengte kun je de hotspots – on-
der stuwen, grindgaten, diepe 
geulen en diepe buitenbochten 
van rivieren – secuur uitkam-
men. Je kunt er ook voor 
kiezen om met een plug te 
gaan slepen en zo veel meters 
te maken. Een andere optie is 
om te ‘diagonalen’ met een 20 
cm lange shad plus loodkop 
die net zwaar genoeg is om 
bodemcontact te houden. Met 

deze techniek kun je nauw-
keurig de bodem afvissen en 
grote afstanden afleggen – 
plus ontzettend grote snoeken 
en snoekbaarzen als bijvangst 
verwachten.

UIT DE DROOM
Buitenstaanders die aan meer-
valvissen denken, zien vaak 
beelden van lompe zeehen-
gels, reels gevuld met kabel-
touw en dikke vleeshaken met 
een halve kip erop geregen 

vist veel belangrijker is dan je 
vistechniek. Daar vissen waar 
de meervallen rondzwemmen 
is een open deur intrappen, 
maar in de praktijk zie ik 
75% van de meervalvissers 
bezig op stekken waar geen 

VEILIGHEID
Ga je op meerval vissen vanuit 
de bellyboot, gebruik dan wel je 
gezonde verstand. We hebben 
2,50 meter lange en ruim 100 
kilo zware meervallen gevangen 
vanuit de bellyboot, maar als je 
niet goed bent voorbereid en niet 
precies weet wat je doet kunnen 
er gevaarlijke situaties ont-
staan. Denk dus goed na waar je 
precies dobbert en houdt terdege 
rekening met de stroming en 
scheepvaart – een meerval neemt 
je gerust honderden meters op 
sleeptouw. Neem daarom altijd 
een dyneemaschaar en een 
zware kniptang mee om de lijn, 
splitringen of dreggen te kunnen 
doorknippen als de nood aan de 
man is. Zorg ook voor een red-
dingsvest (klein 
formaat, 
met een 
gaspatroon) 
zodat je ook 
noodsitu-
aties nog 
kunt 
naver-
tellen.

MEERVAL AAS TOP 3

Grote shads, van pak ‘m beet 20 cm. Zowel vanaf de kant 
als vanuit de (belly)boot een topper voor de meerval!

Een dikke 
tros dauw-
wormen, 
al dan niet 
versierd met 
bijvoorbeeld 
een octopus-
imitatie.

Een 
(uiteraard 
dode) 
aasvis aan 
een licht 
ver zwaar de 
takel werkt 
altijd en overal.

meerval huist. Dus op plek-
ken waar geen aasvis zwemt! 
Het is daarom zaak de witvis 
– bij voorkeur grote scholen 
brasems – op te zoeken. De 
meerval ligt daar doorgaans 
rondom op de loer. Win infor-

matie in bij de witvissers over 
waar de brasem zich ophoudt. 
Hoe meer witvis je vindt, hoe 
groter de kans dat je meerval 
vangt. Een dieptemeter (vis-
vinder) uit het wat betere seg-
ment is een handig hulpmid-
del om de scholen brasems te 
vinden. Je zult er versteld van 
staan wat je op de stek waar 
een dag eerder nog de winnaar 
van de plaatselijke viswedstrijd 
zat, in de schemering vaak aan 
jagende meervallen kunt zien 
op je dieptemeter.

DAUWWORMEN
De meest eenvoudige techniek 
om vanuit de bellyboot meer-
val te vangen is het vissen met 
dauwwormen. Een stuk lood 
(desgewenst in combinatie 
met een dobber), een stevige 
dreg in de maat 6/0 en een 
flinke tros dauwpieren vol-
staan om een grote meerval te 
vangen. Voor wat extra franje 
en aantrekkingskracht kun je 
een siliconen octopus zoals 
die in de zeevisserij wordt 
gebruikt boven de wormen 
monteren. Het mooie van 
deze techniek is dat je hem, 
in tegenstelling tot het vissen 
met de dode aasvis, het hele 
jaar kunt inzetten sinds de ge-
sloten tijd voor de worm vorig 
jaar werd afgeschaft – dus ook 
in april en mei. Bovendien 
zijn dauwwormen altijd te ver-
krijgen. Dit type wormen heeft 
de voorkeur omdat ze stevig 

van structuur zijn en 
een zeer levendig karak-
ter hebben. Bied je aas 
net onder de transdu-
cer van je dieptemeter 
aan, zodat je mooi op 
je scherm kunt volgen 
of er meervallen bij je 
aas komen neuzen. 
Beweeg de dikke tros 
dauwpieren vooral 
langzaam op en neer, 
zodat de meerval niet 
schrikt.

KWAKHOUT
Bij het vissen met 
natuurlijk aas vanuit 
een (belly)boot wordt 
er vaak gebruik 
gemaakt van een 
zogenaamd kwak-
hout. Dit 30 tot 50 
centimeter lange 

houtje is in een bepaalde vorm 
gesneden, zodat er een plop-
pend geluid ontstaat als het 
contact maakt met het water. 
Het ‘slaan’ met een kwakhout 
vereist een bepaalde techniek 
waarvoor je in het begin even 
de slag te pakken moet krij-
gen. De bedoeling is in ieder 

KANTVISSERIJ
Behalve vanuit de bellyboot kun je 
natuurlijk ook vanaf de kant op meerval 
vissen. Het statisch vissen met natuurlijk 
aas in de vorm van een dode aasvis of 
dauwwormen is daarbij de gemakke-
lijkste techniek. In het buitenland wordt 
veel met vismeelpellets gevist, maar in 
ons land moet de meerval hier volgens 
mij nog aan wennen. Als de scholen 
brasem deze visserij in Nederland al niet 
vrijwel onmogelijk maken. Kies voor de 
statische kantvisserij een hengel met 
een lengte van rond de 3,20 meter.

HOTSPOTS
Wil je met kunstaas aan de slag vanaf 
de kant, zoek dan de hotspots die binnen bereik zijn. Ten eerste zijn dit de 
stuwen in de Nederlandse rivieren. Hier valt het water enkele meters naar 
beneden en bevat het rijkelijk zuurstof en prooi voor de meerval. Verder zijn 
ook de ingangen van grindgaten en havens, (warm)wateruitlopen, holle 
oevers, bruggen en boten (schaduwrijke plekken) die op een vaste plek liggen 
de stekken waar je meerval kunt verwachten. Voor de kunstaasvisserij vanaf 
de kant is een hengel van 2,70 meter lang ideaal.

Kwakhout is een niet te onderschatten hulpmiddel 

dat vaak de aandacht van de meerval trekt.

Houd continu je dieptemeter in de gaten naar ‘stijgende’ mega-bananen.

Niets is zo spannend als een meerval die zich 
in de schemering onder je bellyboot meldt.

Met een bellyboot ben je mobiel, niet afhankelijk van 

een trailerhelling, en de beleving is ongeëvenaard!
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voor zich. Ik zal je snel uit de 
droom helpen: het lompe en 
brute materiaal wat je ook in 
ons land nog veel ziet worden 
gebruikt in de meervalvisse-
rij is eigenlijk hoofdzakelijk 
bestemd om Spaanse of Itali-
aanse reuzenmeervallen mee 
de baas te kunnen. In onze 
wateren is 80% van de meer-
vallen tot zo’n 1,50 meter groot 
– met daarbij soms uitschie-
ters tot over de twee meter. 
Hengels met een werpgewicht 
van 150 tot 300 gram zijn dan 
ook doorgaans voldoende om 
de grootste vissen in Neder-
land te kunnen mannen. 
Vissend vanuit de (belly)boot 

MEER MEERVAL
Kijk voor meer informatie over de meervalvisserij op www.meerval.nl 
en www.roven.nl. Hier vind je naast spectaculaire films en visverslagen 
over de bellybootvisserij op meerval ook een forum met een schat aan 
 informatie over hoe je meerval kunt vangen in Nederland.

MEERVAL LEPELS
Het ideale kunstaas voor de 
kantvisser zijn meerval lepels en 
shads met een lengte van 15 tot 
20 cm. Let er bij shads op dat 
je een jigkop met een geschikte 
– lees: sterke – haak gebruikt. 
Het zou zonde zijn om die gigant 
te verspelen door een opengebo-
gen haak. De meerval kan in alle 
waterlagen liggen, dus bied je 
kunstaas op verschillende dieptes 
aan. Zeker ook in de bovenste 
waterlaag: in de schemering gaan 
de meervallen vaak helemaal los 
en jagen ze de aasvis op tot net 
onder het wateroppervlak. Dit 
spectaculaire schouwspel wil je 
niet missen; ook niet omdat je 
dan goed je slag kunt slaan.

sterk is als de zwakste schakel, 
gaat ook op voor de hoofd- en 
onderlijn. Combineer een 
kwalitatief goede dyneema lijn 
van minimaal 30/00 dik met 
een kevlar onderlijn die een 
trekkracht van minimaal 50 
kg heeft. Kevlar is een must 
aangezien dit zeer schuur-
bestendig is en de meerval 
duizenden kleine tandjes in 
zijn bek heeft zitten – een 
meerval land je overigens 
door de vis met een stevige 
handschoen bij de onderkaak 
te pakken. Die tandjes voelen 
aan als een rasp en zijn vooral 
bij de kleine exemplaren nog 
extreem scherp.

UITDAGING AANGAAN
Vanzelfsprekend springen 
de meervallen niet vanzelf 
de bellyboot in, maar passie 
en denkwerk maken goede 
vangsten zeer zeker moge-
lijk. Meervalvissers bij wie 

alle puzzelstukjes op hun 
plaats vallen, zijn uiteindelijk 
gedurende het hele seizoen 
succesvol. Vaak worden er 
tijdens een visdag meerdere 
exemplaren gevangen, waar-
onder af en toe ook bijzonder 
grote exemplaren die de twee 
meter grens overschrijden. 
Een mooie bijkomstigheid is 
dat deze visserij vrijwel nog 
geen dressuur kent – enkele 
druk beviste stekken uitgezon-
derd. Meervallen zijn namelijk 
erg pientere vissen die snel 
leren als ze enkele malen een 
haak hebben gezien. Op onze 
visvinders zien we de meerval-
len soms honderden meters 
meezwemmen, zonder ook 
maar enige interesse in ons 
aas te tonen. Kortom: nu is het 
uitgelezen moment voor de 
Nederlandse sportvisser om de 
uitdaging aan te gaan en zo’n 
geheimzinnige oervis probe-
ren te vangen!

is een lengte van 2,40 meter 
meer dan voldoende. Een 
stevige baitcaster reel of groot 
formaat spinmolen maakt de 
set compleet.

KEVLAR ONDERLIJN
In het verlengde hiervan 
gebruiken we ook kleinere 
haken, wartels, splitringen, 
etc. dan meervalvissers in 
het buitenland. Het spreekt 
voor zich dat dit materiaal wel 
sterk genoeg moet zijn om 
vissen tot 100 kg te kunnen 
drillen. Vervang bij pluggen 
bijvoorbeeld de splitringen 
en dreggen door extra sterke 
exemplaren die hufterproof 
zijn (Owner dreggen en split-
ringen). Dat de ketting net zo 

Waar veel booteigenaren liever voor het donker 

traileren, kun je als bellybootvisser prima nog die 

productieve donkere uurtjes meepakken.

Actie tijdens de fotoreportage voor dit artikel! Helaas schoot de loebas los.

De auteur met een vanuit de bellyboot gevangen prachtexemplaar.


