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CARDIO OP HET WATER

Het Hobie Fishing European Championship vond
op het Hollands Diep en het Haringvliet plaats.

Een goed begin voo

r deze Fin.

Hobie Fishing European Championship 2014
De sterke opmars van het vissen vanuit de kayak
is niet verwonderlijk. De mogelijkheden zijn
eindeloos. Trollen, verticalen of werpend vissen;
het kan allemaal, zowel op het zoete als het zoute.
Benieuwd naar het ‘kayakvissen’, schoof Hét
Visblad begin september op het Haringvliet en
Hollands Diep een dagje aan tijdens de eerste editie
van het EK Hobie Kayakvissen 2014 (HFE 2014).
TEKST EN FOTOGRAFIE TIES ITTMANN

D

e Hobie’s op het dak
van zijn auto, maken
dat ik mijn carpoolmaatje Leo Luijten niet kan
missen. Samen vertrekken we
in alle vroegte naar Ooltgens26

plaat. Daar bij de Haringvlietbrug vindt de eerste
editie van de HFE 2014
plaats op het Haringvliet
en Hollands Diep. Op dit
tweedaagse evenement met

de
Na het startsein kiezen
.
sop
me
rui
50 deelnemers het

50 deelnemers uit elf verschillende landen bindt de top van
kayak vissend Europa de strijd
met elkaar aan. Aangekomen
bij strandpaviljoen De Banaan
volgt een korte briefing, worden de kayaks in gereedheid
gebracht en gaan de deelnemers te water.

TRAPPEN
Als leek krijg ik eerst nog wat
korte uitleg over het gebruik
van de Hobie (kayakmerk uit
Amerika). In tegenstelling tot
een ‘normale’ kayak zitten in
de Hobie twee trappedalen.
Daar zitten twee flippers aan
10/14 www.hetvisblad.nl
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scheidslijn tussen het Hollands Diep en het Haringvliet.
Nu nog vis. Maar dat valt wat
tegen: de mistige ochtenduren
zijn taai.

KAYAK KOPEN
Het vissen vanuit een kayak
is de ultieme roofviservaring.
Maar waar moet je nu op letten
bij het aanschaffen van zo’n
vaartuig? Allereerst is het
belangrijk een afweging te
maken tussen luxe en mobiliteit. Een luxere en daarmee
grotere kayak neem je in de
regel moeilijker mee op het dak
van de auto dan een simpeler
model. Dit is met het oog op het
vervoer naar de waterkant een
belangrijk gegeven. Houd ook
rekening met het soort visserij
en het watertype. Sommige
modellen hebben een stabielere
ligging, wat goed van pas komt

METEN IS WETEN

Buijsman,
, gevangen door Rob
Deze snoek van 111 cm
oi.
rno
toe
van het
was de grootste vis

gemonteerd die bij het trappen
in beweging komen. Zo glijdt
de aerodynamisch gebouwde
kayak al met weinig inspanning als een speer over het
water en heb je je handen vrij
om te vissen. “Het aandrijfmechanisme is uiterst betrouwbaar en effectief”, zegt Ronald
Traas, deelnemer en fervent
kayakvisser. Met twee palletjes
bedien je het roer en manoeuvreer je de kayak moeiteloos
in de gewenste positie. Als
baas van de boot kun je gaan
en staan waar je wilt. Dat geeft
een ultiem gevoel van vrijheid,
ook omdat je vaak middenin
de natuur vist.”

INGEZOOMD

De pedalen monteer
je met één klik.

Met een trapbeweging
zet je de twee flippers
in werking.

Met een simpel palletje bestuur je de kayak.
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STARTSEIN
Dat gevoel van vrijheid ervaar
ik direct, als ik nog ietwat
onwennig het Hollands Diep
op trap. Op het water is nu
eenmaal een compleet andere
beleving dan áán het water.
Als iedereen op het water
dobbert, klinkt het startsein.
Vervolgens spurten al die
aerodynamische, veelal kleurrijke kayaks kriskras het ruime
sop op. Nadat mijn trappers
en stoel in de gewenste positie
staan, glijd ik moeiteloos
over het water. De stabiliteit
en snelheid van de wendbare
Hobie verbazen me. Binnen
de kortste keren dobber ik al
onder de Haringvlietbrug – de

Pas na een uurtje spot ik een
blije Fin. Hij toont me zijn
vangst – een leuk snoekje –
en vertrouwt de vis met de
woorden ‘not a bad start!’ weer
aan het water toe. Daarvoor is
die natuurlijk wel eerst even
gemeten en op de foto gezet.
Er wordt namelijk gevist op
basis van het catch-photorelease principe. Een goede
kop-staart-foto op de meetlat
met de individuele ‘nummertag’ goed in beeld is vereist
om punten te kunnen scoren.
Geen (goede) foto betekent
geen geregistreerde vangst.
De drie vissoorten waar het
vandaag om draait zijn snoek,
snoekbaars en baars. Vissen onder de minimummaat
(respectievelijk 45, 42 en 22
centimeter) tellen niet mee
voor het resultaat. Voor de
vangsten boven de 75 centimeter is er een Marshall-team
aanwezig, die de vis nauwkeurig meet en fotografeert. Per
visser mogen één snoek, twee
baarzen en drie snoekbaarzen
worden meegeteld. Na de wedstrijd noteren de deelnemers
hun vangsten, waarna ieder
zijn SD-kaartje inlevert voor
fotobewijs en controle.

Het talud bij de Haringvlietbrug is een hotspot.

een prachtige, hooggebouwde
baars landen. Kort daarna weet
ik nog een iets grotere baars te
vangen. Wat een ervaring, vis
vangen als je letterlijk op het
water zit!

VOORDELEN
Uit deze vangsten blijkt gelijk
één van de grote voordelen
van de Hobie kayak. De twee
baarzen lagen tussen de

steenstort op een ondiepte
die onbereikbaar is met een
boot. Roofvisexpert Daniël van
der Post: “De diversiteit aan
beschikbare stekken is enorm
vanuit de kayak. Ook de zeer
ondiepe stekken komen ineens binnen handbereik. Het
voordeel is dat je de vis daar
ook uiterst voorzichtig en geruisloos kunt benaderen. Voor
een schuwe vis als de zeebaars

is de kayak dus
uiterst effectief.”
De Hobie heeft
nog veel meer
praktische voordelen. Zo hoef je
bijvoorbeeld geen
rekening te houden met een stalling of ligplaats;
een doorsnee
schuur voldoet

BEET
Nu het toch nog niet echt
wild is met de vangsten, is
het tijd om zelf een hengeltje
uit te gooien. Net onder de
Haringvlietbrug door valt mijn
oog op een mooi kopje met
steenstort, waar de wind vol
op staat. Proefondervindelijk –
mijn Hobie is, in tegenstelling
tot die van de meeste andere
deelnemers, niet uitgerust
met een dieptemeter – ontdek
ik hier een diepere kuil met
een steil talud. Driftend op de
wind laat ik mijn salt & pepper
shadje het talud op dansen.
Vlak voor de steenstort krijg ik
een harde aanbeet, maar die
mis ik helaas. Met een boog
vaar ik terug naar het beginpunt van de drift. Op dezelfde
plek is het opnieuw raak. Na
een korte, stevige dril kan ik

Hobie kayaks zijn er
in
 lle soorten en maten
a
.

Bij het catch-photo-release principe mag
de vis vrijwel direct weer zwemmen.

op de grote plons of op zee.
Zo’n wat breder model maakt
bovendien het staand werpend
vissen vanuit de kayak beter
mogelijk. Vis je veel op kleinere
wateren, kies dan juist voor een
kayak die klein en wendbaar
is. De ‘Outback’ van Hobie is
verreweg het meest verkochte
model onder sportvissers. Licht,
wendbaar, mobiel en toch een
goede stabiliteit. Qua accessoires - denk aan dieptemeter,
fishfinder, elektromotor – kun je
het zo gek maken als je zelf wilt.
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gezond en milieubewust bezig
ook”, lacht Daniël.
Hobie is mogelijk,
Staand vissen in een
ed op je evenwicht.
go
maar pas wel altijd

Daniël van der Post won het Hobie
Fishing European Championship 2014.

NEDERLANDS GOUD!

al als berging. Ook heb je bijna
geen onderhoud aan de kayak.
“Na gebruik even afspoelen,
en klaar ben je. Door de
traptechniek heb je ook geen
brandstofkosten en ben je nog

Als de eerste wedstrijddag
erop zit, blijkt dat het voor
veel deelnemers een lastige
wedstrijd is geweest. Er zijn
best nog wat vissers die zonder
vangst zijn gebleven. Dat doet
echter niets af aan de ontspannen en gemoedelijke sfeer bij
dit Europees kampioenschap.
“De internationale wedstrijden zijn erg leuk en goed
voor de publiciteit”, zegt Leo
Luijten. “En natuurlijk wil je
daarin goed vangen en punten
scoren. Maar uiteindelijk gaat
het me toch om de beleving
op en rond het water tijdens
het kayakvissen. Dat is ook
wat iedereen hier met elkaar
verbindt.” Vanzelfsprekend rolt
er na twee dagen vissen een
winnaar uit de bus. Daniël van
der Post uit Yerseke is degene
die beslag weet te leggen op de
titel van de Hobie Fishing European Championship 2014.
Wolfgang Schulze (2) en Helmut Schoddel (3) uit Duitsland
completeren het podium. Kijk
voor het eindklassement op 
www.hobiefishingeuros.com.

TECHNIEK & MATERIALEN
Op het water tijdens de HFE 2014 blijkt de enorme diversiteit aan vistechnieken. Waar de één zijn shadje onder de boot laat zakken, werpt de ander
de ondieptes uit met kunstaas. Staand vissen is met wat ervaring ook goed
te doen vanuit de Hobie. “Om nieuw water te ontdekken kun je het best
slepend vissen. Meters maken is dé manier om te zien waar de vis zich ophoudt. Vervolgens kam je de stek verticalend verder uit”, legt Ronald Traas
uit. De materialen zijn dezelfde die je gebruikt bij het vissen op roofvis
vanuit de boot. Een korte verticaalstok (1.90 meter) met een klein formaat
molentje voldoet perfect. Hiermee kun je secuur elke richeltje of talud
uitkammen. Voor het trollen gebruik je vaak groter kunstaas, waardoor je
hiervoor een zwaardere hengel en molen nodig hebt. Vergeet tenslotte ook
niet om de bijhengel in te zetten vanuit de kayak.
Bij het vissen vanuit
de kayak is een reddin
gsvest een must; zeker
op groot water.
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