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et na de opening van 
het nieuwe seizoen, 
zo begin juni, kun je 

leuke aantallen scoren bij het 
vissen op snoek, snoekbaars, 
baars en roofblei. Dankzij het 
warmer wordende water zijn 
de rovers dan goed actief en 
pak je gedurende de hele dag 
wel aas- ofwel jaagmomenten 
mee. Maar nu de hoogzomer-
periode aanbreekt, wordt dit 
toch een ander verhaal. Hoge 
watertemperaturen (tot ruim 
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SUCCESVOL ROOFVISSEN 
IN HARTJE ZOMER
Drie toptips voor de hoogzomer-roofvisserij
In de periode direct na de gesloten tijd gaat menig 
roofvisser weer helemaal los. Juni is dan ook een 
topmaand en de omstandigheden aan de waterkant zijn 
méér dan prima. Maar dan volgt de hoogzomerperiode: 
juli en augustus. Het is nog steeds heerlijk vertoeven 
aan het water, maar het vangen verloopt nu plots 
aanzienlijk stroever. Wil je de komende periode 
goed blijven scoren, dan is je aanpassen aan de 
omstandigheden noodzakelijk. Michiel Wateler helpt je 
op weg met een spoedcursus ´hoogzomer roofvissen´.

TEKST EN FOTOGRAFIE MiCHieL WATeLer

Ook gedurende de hoogzomerperiode kun 
je op het zoete water prima roofvis vangen.

boven de 20 graden) en een 
lager zuurstofgehalte zorgen 
er nu voor dat de vis zich juist 
passiever gaat gedragen. Azen 
doet de roofvis nu niet meer 
over de hele dag, maar enkel 
op de momenten die voor hem 
het meest ideaal zijn.

OCHTEND EN AVOND
De bottomline voor de hoogzo-
mer-roofvisserij is dat je nu het 
beste vroeg óf zeer laat aan het 
water kunt staan. De ochten-

den en avonden dus. Momen-
ten waarop de zon nog niet 
(of niet meer) vol op het water 
staat te branden. Het mooiste 
moment blijft in mijn ogen de 
vroege ochtend: heerlijk rustig 
in de ontwakende natuur, met 
als extra voordeel dat het water 
de hele nacht heeft kunnen 
afkoelen. Maar ook ’s avonds 
laat en zelfs ‘s nachts vormen 
bij het hoogzomer roofvissen 
dé primetime momenten. De 
rovers worden dan actief!

JUISTE PLEK
De watertemperatuur en 
het zuurstofgehalte zijn erg 

N

bepalend voor de activiteit van 
vissen. Hier speel je – zoals 
hiervoor al behandeld – dus 
handig op in door de juiste 
vismomenten te kiezen. Maar 
ga daarnaast ook op zoek 
naar plaatsen in het water 
waar (kunstmatig) meer 
zuurstof ontstaat. Daar waar 
meer zuurstof in het water is, 
vind je meer actieve vis – dit 
gaat ook overdag op. Zoek 
naar plekken waar het water 
stroomt c.q. in beweging 
is: fonteintjes, watervalle-
tjes, stuwen en uitlaten van 
gemalen (let daarbij goed op 
de plaatselijke regels). Je kunt 

ervan uitgaan dat dit echte 
zomer-hotspots zijn!

VISSENWELZIJN
Voordat ik in de nu volgende 
kaders mijn drie favoriete 
zomer-roofvisserijen toelicht, 
wil ik graag afsluiten met een 
belangrijk punt: het welzijn 
van de vis. Met de hogere wa-
tertemperatuur zijn alle vissen 
– en zeker de roofvissen – per 
definitie een stuk kwetsbaarder. 
Sta hier goed bij stil zodra je 
een vis vangt. Houd je vangst 
niet onnodig lang uit het water 
en probeer het drillen zo kort 
mogelijk te houden. Het zal 

je namelijk verbazen hoe snel 
een vis ‘opdroogt’ in de volle 
zon. En omdat de vis door het 
lagere zuurstofgehalte langer 
nodig heeft om na de dril bij 
te komen, houd je die laatste 
zo kort mogelijk. Van snoek is 
trouwens sowieso bekend dat 
ze de hoogzomerse omstan-
digheden niet waarderen. Esox 
lucius laat ik deze maanden 
dan ook lekker met rust. Denk 
er ook om genoeg te drinken, 
een goede zonnebril, een pet of 
hoed en een flesje zonnebrand 
mee te nemen. Dit zijn onmis-
bare attributen tijdens die hete 
zomersessies. Succes!

Bij hoge watertemperaturen is de vis extra kwetsbaar. Niet onno-
dig lang drillen en ook snel weer terugzetten is aldus het motto.

DE STAD IN
De warme zomerperiode is perfect voor 
‘streetfishing’; het roofvissen in stadswateren. 
Hoe lekker het ook kan zijn om de natuur in te 

trekken, ook de stadsgrachten en sloten herbergen een hoop mooie 
roofvissen. Die stadswateren beschikken bovendien over meer 
zomerse hotspots dan waar dan ook. Vooral de talloze plekken met 
schaduw, waar het net iets koeler is, zijn nu mega interessant. Er 
zijn maar weinig vissen die het lekker vinden om in het warme wa-
ter in de volle zon te bakken, en dus vormen de bruggen, duikers, 
kademuren en aangemeerde boten nu ‘the place to be’. Met name 
de zeer lichtschuwe snoekbaars zoekt overdag de donkere plekjes 
om de dag door te brengen. Vlak ook de plekken waar meer 
beweging in het water staat niet uit. Meer zuurstof betekent meer 
prooivis en roofvis.

SHADS
Ook in de stad kiezen we voor een klein kunstaasje omdat de 

in het water aanwezige aasvis ’s zomers van hetzelfde 
formaat is. Presenteer je aasje zoveel mogelijk op 

de donkerste schaduwplekken, dan kan het bijna 
niet meer misgaan. De hierboven genoemde 

stekken lenen zich bij uitstek om met 
shads te bevissen. Bijvoorbeeld op 

een licht loodkopje (5 tot 7 gram is 
vaak voldoende) of met de dropshot 

montage. Vooral omdat je met 
deze aasjes kans maakt 
op elke roofvis die 
in de stadse wateren 

zwemt. Neem echter 
wel genoeg spulletjes 

mee, want kunstaas 
verspelen hoort er nu 

eenmaal bij op zulke 
stekken. Een goede 

kunstaasredder 
kan uitkomst 
bieden en wellicht 
levert het je nog 

een leuke fiets op 
ook! En bedenk: een 
verfrissend drankje 
op een zonnig terras 
is altijd in de buurt…

Juist in en rond de stad vind 

je veel schaduwrijke stekken. 1

Kies voor klein rubber: 
kleine shads of een subtiele 

dropshot montage.
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WARMWATER STEKELS
Baars en snoekbaars zijn wat 
mij betreft de twee stoerste 
vissen die ons land rijk is. 

Door de bonkende drils en knalharde, droge 
aanbeten zijn dit twee geweldige sportvissen. 
En het mooie is: ook op de warmste zomerdagen 
kun je prima op baars en snoekbaars vissen. 
Er is echter één belangrijk verschil. Waar de 
snoekbaars aanbeten midden op de dag vaak 
helemaal stil vallen, blijven de baarzen ook 
onder een brandende zon nog prima te vangen!

SPINNERTJES
Baars is ook hoogzomer gedurende de hele 
dag vangbaar, hoe warm het ook is. Zo kun 
je midden op de dag ineens een leuk aantal 
baarzen vangen. Het warme water is vergeven 
van de kleine aasvis en de baars vreet zich nu 
helemaal vol. Belangrijk is wel dat je de in het 
water aanwezige aasvisjes weet te imiteren. 
Vind je de juiste imitatie, dan is vangen een 
logisch gevolg. Denk bijvoorbeeld aan kleine, 
licht verzwaarde spinnertjes in de maatjes 
1, 2 en 3. Kleur maakt daarbij gek genoeg 
weinig uit. Vis echter niet te groot; dan kan 
je aas juist weer volledig genegeerd worden! Bij veel zon op het water gaat baars overigens op zoek naar 
schaduwplekken – vis dus zeker ook langs en onder steigers en bruggetjes. Ook wil de baars overdag nog wel eens vrij diep gaan liggen, daar waar het water 
net iets kouder is en er minder zonlicht doordringt. Probeer daarom ook zeker eens secuur de dieptes uit te vissen met een pilkertjer, shadje of lepeltje!

ONDIEP
Koning glasoog zoekt zijn prooi liever op de koelere momenten van de dag: ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg – ook ’s nachts dus. Dat zijn dan ook de mo-
menten dat je aan de waterkant moet staan. Wees op de grote rivieren vooral niet bang om daarbij heel ondiep te vissen, bijvoorbeeld over de ondieptes van 
het kribvak. ’s Avonds en ’s nachts komen de glasogen tot dicht onder de oever. Overdag vis je vaak wat dieper en ga je op zoek naar de taluds onder water.

Mik voor snoekbaars op 
schaduwrijke plekken, en 
op de schemeruurtjes.

SNEL OP ROOFBLEI
De warmste maanden van het jaar vormen de mooiste periode voor het vissen op roofblei. Waar deze pijlsnelle Oost-Europeanen in de 
winter vaak nergens te bekennen zijn, lijken dezelfde wateren er in de zomer mee vol te zitten. En wat zijn ze leuk om te vangen! De keiharde 
aanbeten en flitsende drils zorgen ervoor dat menig roofvisser het door Aspius aspius ’s zomers nóg warmer krijgt.

KLEIN KUNSTAAS
De kleine visjes (‘speldaas’) die het hoofdmenu van de roofblei vormen, zijn sinds het voorjaar inmiddels flink gegroeid en nu van een perfect formaat om na te 
bootsen met je kunstaas. ’s Ochtends vroeg en laat op de avond kun je nu geweldige avonturen beleven, bijvoorbeeld langs de grote rivieren die ons land rijk is 
– de Waal, Lek, IJssel, Neder-Rijn, Maas en het Benedenrivierengebied. Al struinend langs de kribben kun je nu je lol niet op met een licht hengeltje en kleine, 
4 tot 8 cm lange plugjes, spinners, lepeltjes en andere kunstaasjes. En als je een aanbeet krijgt, dan is spektakel gegarandeerd!

SNEL BINNENVISSEN
Roofblei is een echte zichtjager die snel het verschil door heeft tussen kunstaas en een echt visje. Belangrijk is dus (zeker in het heldere water van de ’s zomers 
wat langzamer stromende rivieren) dat je je kunstaas redelijk tot bijzonder snel binnen vist. Wanneer je het aasje echt door het water ‘rost’, gun je de roofblei 
geen tijd om zich te bedenken of af te haken. Je kunt daarbij niet gauw te snel binnendraaien: roofblei kan harder zwemmen dan dat jij je plugje kunt binnen-
draaien. 

Kleine prooivis, klein kunstaas!
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Spinners zijn een heuse killer voor baars.

Pak voor zomersnoekbaars 

ook de schemeruurtjes mee.
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Helder water betekent ’s ochtends vroeg of ’s avonds 

laat in hoog tempo je kunstaas binnenvissen.

Snel binnendraaien 
is vaak de sleutel tot 
roofbleisucces.


