>> ROOFVISSEN > TIPS VOOR DE ZOMERMAANDEN

KANTJE PIELEN OP
SNOEKBAARS

ZOMERTIPS

VOOR DE
ROOFVISSER

Niet de winter, maar de zomer biedt de meeste
roofvismogelijkheden – zowel op zoet als op
zout water. Op de laatste zaterdag van mei is
de gesloten tijd voor kunstaas voorbij en kun
je weer aan de bak. Daarom geven we je deze
maand alvast een serie zomerse roofvistips.
Door met je smartphone de QR-code bij elke tip
te scannen, ga je direct naar de video of een
artikel waarin de betreffende techniek volledig
wordt uitgelegd. Doe er je voordeel mee!

In de zomer is snoekbaars prima onder
het kantje te vangen, ook in heel
ondiep water. Zo van juni tot oktober
is een boot dus absoluut geen vereiste.
Veel heb je sowieso niet nodig: een
spinhengel van pakweg 2.40 meter,
molen in het 2500-formaat en wat
shads plus 8- tot 14-grams loodkopjes;
afhankelijk van diepte en stroming.
Probeer het langs rivierkades, in havens
en aan kanalen – hier kun je al ‘kanticalend’ vaak honderden meters oeverzone uitkammen. Laat je rubber kunstaasje recht onder je hengeltop over de
bodem dansen. De truc is om je shad
telkens een klein stukje van de bodem
te liften en aan een
strakke lijn weer langzaam naar beneden te
laten zakken. Negen
van de tien aanbeten

komen tijdens de afdaling. Reageer op
de felle tik op je hengeltop door snel
aan te slaan en de vis hangt. De laatste
paar uur voor donker zijn vaak het best.
Neem bij deze visserij altijd een schepnet met lange steel mee.

SCHEMERVISSERIJ
OP ROOFBLEI
De van origine Oost-Europese roofblei zwemt in groten getale in onze
rivieren, maar er eentje vangen kan
soms erg weerbarstig zijn. In de relatief
heldere Lek, Nederrijn, Maas en IJssel
is het daarom raadzaam vooral de
ochtend- of avondschemering te pakken – het moment waarop de roofblei
actief jaagt. Plekken met stroomnaden
of stroomkolken – zoals gemalen,
centrales, stuwen, etc – zijn daarbij de
echte hotspots. Neem wel de plaatselijk geldende regels in acht en houd
indien vereist de verplichte afstand tot
het ‘kunstwerk’ aan. Op de Waal ligt
het allemaal wat minder ingewikkeld.
Omdat deze machtige
klotsbak vrij troebel is
en altijd hard stroomt,
kun je hier ook midden
op de dag prima roof-

blei vangen. De beste plek: kribkoppen,
en dan met name de stroomkolk direct
stroomafwaarts van de kribkop. Pak
kleine plugjes en vis deze dwars door
de stroomkolk snel binnen. Na tien
minuten nog geen aanbeet? Door naar
de volgende krib!

Vis het kunstaas vanaf de kribkop in een
waaiervorm en lekker snel binnen.
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BAARS IN DE
BRANDENDE ZON

Als er één roofvis is die zich niets
aantrekt van een brandende zon of hittegolf, is het Perca fluviatilis wel. Baarzen zijn ’s zomers ook overdag prima
vangbaar. Dat kan op uiteenlopende
manieren, maar de leukste is toch wel
de ultralight visserij met kleine spinnertjes, plugjes of poppertjes. Heb je
een school kleine baars gevonden, dan
kan het zomaar elke worp raak zijn. Al
behoren ook kneiters van gestreepte
stekelridders tot de mogelijkheden.
Zaak is verder om de typische ‘baarswateren’ te selecteren: diepe plassen
(vaak ontstaan door zandafgraving) en
de meer heldere rivieren zoals de Lek,
Nederrijn en Maas bevatten vaak een
uitstekend baarsbestand. De rivierbaarzen houden zich meestal schuil
rond plekken met
steenstort, terwijl de
baarzen op zandwinplassen overal kunnen
zwemmen.

MET DE BROODKORST
OP WINDE

Drijvend op winde vissen is een leuk alternatief in de gesloten tijd voor kunstaas.

Ook als roofvisser wil je wel eens
wat anders. En wat is er dan mooier
dan een vistechniek waarbij je gewoon je spinhengel kunt gebruiken?
Daarmee kun je namelijk perfect op
winde – stiekem ook een ‘semi-roofvis’ – vissen. Op een hele simpele
maar doeltreffende manier: met
de drijvende broodkorst. Monteer
een karperhaakje maat 10 of 12 aan
het eind van een stuk 22/00 nylon,
schuif een elastiekje (baitband, verkrijgbaar op de karperafdeling) over
de haak en klem hier een bescheiden broodkorstje in. Desgewenst
monteer je voor meer werpgewicht
nog een speciale ‘floater controller’
en naar de rivier ermee. Installeer
jezelf op een krib en voer eerst een

paar in stukken gesneden sneetjes
wit langs de krib. Grote kans dat in
no time de eerste korsten worden
gepakt door hongerige windes.
Werp stilletjes je korst erbij en dan
kan het haast niet fout gaan. Sta
bovendien niet raar te kijken als je
plots ook roofblei vangt – vaak zelfs
de grotere exemplaren! Deze visserij
mag bovendien ook in de gesloten
tijd voor kunstaas, en laten april en
mei nou net topmaanden zijn voor
de winde.

MEERVAL
VANUIT DE
BELLYBOAT
De Europese meerval is aan een
sterke opmars bezig. Deze geheimzinnige oervis staat sinds hij in 2012
dankzij Sportvisserij Nederland
uit de Flora- en Faunawet werd
gehaald hoog op het lijstje van veel
sportvissers. Sindsdien wordt er
in Nederland dan ook met redelijk
succes gericht op meerval gevist.
Vooral vanaf de kant en vanuit de
boot. Maar met de bellyboat is Silurus glanis minstens zo effectief te
belagen. Zaak is allereerst om je te

richten op de rivieren (en plassen)
met een goed meervalbestand –
denk aan de Maas en Maasplassen
in Limburg, de Waal en de Westeinderplassen. Onthoud dat meerval
met name in de avondschemering
en het donker goed vangbaar is.
Als aas kies je voor grote shads,
een dikke tros dauwwormen of een
dode aasvis aan een licht verzwaarde takel. Wil je een poging wagen
met de bellyboat – de beleving is
ongeëvenaard en een trailerhelling

Met de bellyboat op meerval is een waanzinnige ervaring!

niet nodig – neem dan ook attributen
als een dieptemeter en kwakhout mee.
Ga bij voorkeur altijd met een vismaat
op pad, puur vanwege de veiligheid.

FORELVISSEN OP VAKANTIE

Ga je in de zomermaanden op vakantie naar het ons omringende buitenland zoals België, Duitsland of Frankrijk?
Neem dan altijd een hengelsetje mee. Dat hoeft geen
ingewikkelde inpakklus te zijn: Met een licht spinsetje,
doosje kleine stroomspinners (denk aan de Mepps Aglia
no. 1) en lieslaarzen kun je in landen met snelstromend
water je hart ophalen aan fraai getekende forellen. Niet
ver van de Nederlandse grens liggen talloze beken met
goede forelbestanden. Denk bijvoorbeeld aan de Belgische Ardennen of de beken in de Duitse Eifel en het Sauerland. Daar vis je in snelstromend, kraakhelder water in
een bosrijk heuvellandschap. Verdiep je vooraf even goed
in de benodigde vergunningen voor het te bevissen beektraject (vaak zijn ook dag- of weekvergunningen verkrijgbaar), zodat je aan de waterkant niet voor onaangename
verrassingen komt te staan. Controleer ook altijd goed of
het stuk waar je wilt gaan vissen geen 'fly only' traject is,
al zijn er genoeg trajecten waar je gewoon met kunstaas
mag vissen. Het seizoen loopt doorgaans van half mei
tot half oktober, als de waterstand mooi
laag is. Overigens hoef je voor de forel
niet per se naar het buitenland toe. In
diverse beken in Oost-Nederland en Limburg zwemt deze vissoort ook rond.

VAN ZOET
NAAR ZOUT
Je kent ze wel: van die snikhete, windstille zomerdagen waarop de mussen dood
van het dak vallen. Een beetje verkoeling kan dan geen kwaad. Met andere woorden: naar zee toe. Langs de hele Nederlandse kust is ’s zomers prima vis te vangen
met je ‘zoete’ spinset. Laat de drukke stranden echter lekker voor wat ze zijn en
zoek de ‘harde’ oevers op: havens, dijken, steenstort, et cetera. Met name rond
de Oosterschelde, Maasvlakte, Europoort en de pieren van IJmuiden kun je van
juni tot en met oktober bijvoorbeeld prima op zeebaars vissen. Neem wat slanke,
ondiep lopende pluggen, een collectie shads in diverse typen en
kleuren en wat jijkoppen mee. Zie je fint of makreel jagen, monteer dan snel een simpel lepeltje of werppilkertje van 15 tot 20
gram. Actie gegarandeerd – al is de dril van een zeebaars stiekem
toch wel wat spectaculairder.
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Met je zoete roofvisset kom je 's zomers aan zee ook een heel eind.

Met de Mepps Aglia no. 1 spinner tackle je alle Duitse beken.
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