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>> ROOFVISSEN > ALTERNATIEF IN DE GESLOTEN TIJD

H et Oostvoornse Meer 
mag dan bekend staan 
om zijn forellen, van-
daag staat toch echt 

bot vangen op het programma. Ge-
wapend met een verticaalhengel, 
lichte jigkopjes en kleine shadjes 
fl ippert John de 270 hectare grote 
binnenzee op. “Dit recreatiegebied 
vormt vanwege de onthe�  ng die 
hier geldt een perfect alternatief ge-
durende de gesloten tijd voor kunst-
aas op het binnenwater”, zegt John. 
“Het vissen op bot klinkt wellicht 
niet direct sexy, maar het is een 
heerlijke visserij. Botten zijn echte 
rovers die zich vol overgave op het 
kunstaas storten. Door gebrek aan 
natuurlijke vijanden kunnen ze hier 
bovendien uitgroeien tot exempla-
ren van meer dan 50 centimeter.”

Net op het moment dat het voorjaar zich aankondigt, 
begint meestal ook de gesloten tijd voor kunstaas. 

“Toch hoef je als roofvisser niet twee maanden 
duimen te draaien”, zegt John Jagt. Deze roofvisfanaat 
beproeft nu zijn geluk op het Oostvoornse Meer, zij het 

niet op forel. “Daar vis ik vanuit de bellyboat op bot.”
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‘BELLYBOTTEN’
FLIPPEREN
Met een wind kracht 5 à 6 Beau-
fort valt het begin van de zoektocht 
naar deze platte rover bepaald nog 
niet mee. Daarom zoekt John snel 
de luwte van een dijk en het ach-
terliggende kalmere water op. “Je 
bent hier aan de bellyboat gebon-
den aangezien gemotoriseerde bo-
ten niet zijn toegestaan. Maar het 
fl ipperwerk is zeer zeker de moei-
te waard. Zo kom je op plekken die 
vanaf de kant niet binnen werp-
bereik liggen en kun je in korte 
tijd een groot gebied uitkammen 
zonder de vis te verstoren.” Daarbij 
wil de bot zich in het soms koude, 
vroege voorjaar nog weleens in het 
diepe water ophouden. “Vandaag 
verwacht ik de vis zo op een meter 
of zes diep.”

GRONDELS
In het zoute water van het Oost-
voornse Meer voelen niet alleen fo-
rel en bot zich prima thuis. Ook de 
marmergrondel komt hier talrijk 
voor. Die kun je volgens Jagt vangen 
aan echt minuscuul kleine shadjes. 
“Dat hele fi jne peuterwerk laat ik 
liever voor wat het is, maar de gron-
deltjes vormen wel een belangrijk 
aanknopingspunt in de zoektocht 
naar bot.” Deze platte rover is name-
lijk niet vies van een fl inke grondel 
op het menu. “Het zal je nog verba-
zen wat er in die scheve bek van een 
dikke bot past”, zegt Jagt lachend. 

'SNOEKBAARSVISSEN'
Dan volgt er uit het niets een forse 
tik op de verticaalhengel. De vreug-
de is echter van korte duur, want in 
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Voor het diagonalen en verticalen op bot ge-
bruikt John een licht verticaal- of dropshothen-
geltje van net geen twee meter lang met een 
werpgewicht tot 21 gram. De hengel combi-
neert hij met een klein formaat (2500) spinmo-
len waarop 10/00 gevlochten lijn is gespoeld. 
Als laatste meter kiest hij voor 20/00 tot 
25/00 � uorocarbon, dat vrijwel onzichtbaar is 
in het heldere water. “Met het materiaal dat 
je normaliter voor snoekbaars gebruikt kun 
je prima uit de voeten.” Aan de � uorocarbon 
onderlijn komt een shadje van 5 à 6 cm lengte. 
“Shads met een v-staartje of puntstaartje zijn 
voor de botvisserij het meest geschikt.” Die 
prik je op een jigkop met een gewicht van 5 tot 
10 gram. “Op het Oostvoornse meer staat geen 
stroming, dus kun je erg subtiel vissen.”

‘ HET VOOR- EN NAJAAR 
ZIJN FAVORIET, 
HET WATER IS DAN 
GLASHELDER’

Kleine shadjes (5-6 cm) met een v- of puntstaartje 
zijn favoriet bij de bot.

Ook met de dropshot techniek kun je bot vangen.

In de bottenbek past met groot gemak 
een � inke grondel.

In het glasheldere water kun je de uitvallen 
van de bot tijdens de dril mooi volgen.

Met de bellyboat zit je letterlijk en � guurlijk bovenop de vis.

Zulke lappen van botten zijn geen uitzondering op het Oostvoornse Meer.

Voor het 
botvissen kun 

je prima uit 
de voeten met 

snoekbaars-
materiaal

het heldere water ziet John hoe een 
fl inke bot de haak weet te lossen. 
“Dat is balen! Maar goed, de aanbe-
ten zijn altijd zo hard dat er ook wel 
eens een misser bij zit.” Ook wat dat 
betreft – net als het huppelend bin-
nenvissen van de shads – is het aar-
dig vergelijkbaar met het vissen op 
snoekbaars. “Met het verschil dat 
we nu kleiner rubber gebruiken van 
5 tot 6 centimeter. Naast shads zijn 
ook lepels die je langzaam naar be-
neden laat dwarrelen en na vijf se-
conden weer rustig van de bodem 
optikt soms erg e� ectief.” Net als bij 
het snoekbaarsvissen komen negen 
van de tien aanbeten tijdens het 
zakken van het kunstaas.

SLEPEND VISSEN
Mocht het lastig zijn om te achter-
halen waar de vis zich ophoudt, dan 
wil het slepend vissen nog weleens 

uitkomst bieden. “Al fl ipperend laat 
je de shad dan net boven de bodem 
zweven”, legt John uit. Een diepte-
meter is daarbij wél handig, maar 
zeker niet strikt noodzakelijk. “Vaak 
ligt de bot op plekken waar het wa-
ter dikker en donkerder wordt, zo-
dat je de bodem in het glasheldere 
water net niet meer ziet. Daar ligt 
de bot stijf tegen de bodem te wach-
ten op een lekker hapje. Kijk trou-
wens ook niet raar op als een forel 
zich vergist in het kunstaas.”

DIVERSITEIT
Naast bot en forel maak je kans op 
bijvangst in de vorm van tarbot, ha-
ring en prachtig getekende (mar-
mer)grondeltjes. Deze diversiteit 

aan vis zorgt het hele jaar voor een 
leuke afwisseling op de kunstaas-
visserij in het zoete binnenwater. 
“Het voor- en najaar zijn hierbij ech-
ter wel duidelijk favoriet”, licht John 
toe. “In die jaargetijden is het kou-
de water vrij van algen en andere 
troep die het doorzicht belemme-
ren. Dan zie je de gehaakte botten 
mooi onder de bellyboat omhoog 
komen om vervolgens weer keihard 
naar beneden te schieten.”

BOT VANGEN
Op de geloste vis en één klein, mi-
nuscuul botje na blijft het helaas 
lang angstvallig stil. “Toch zijn da-
gen met twintig vissen de man 
geen uitzondering”, verzekert Jagt 
ons. “Botten zwemmen altijd in 
groepen. Als je er één vangt, volgen 
er daarna meestal meer.” Stug vol-
houden is dus het devies. De wind 
zwakt naarmate de dag vordert ge-
lukkig wel fl ink af, zodat het ook 
weer te doen is om het open wa-
ter te bevissen.  “Een stevige woei 
maakt voor de vis niets uit, maar je 
eigen veiligheid gaat natuurlijk voor 
alles”, aldus de Rotterdammer.

LAST MINUTE
Toch lijkt het erop dat we deze re-
portage in ieder geval fi guurlijk bot 
gaan vangen. Na fl ink wat uren zon-
der enige vorm van actie begint het 
immers al te schemeren. De moed 
is ons al bijna in de fl ippers gezakt 
als er uit het niets een verlossende 
beuk volgt. “Ja, hangen!”, roept John 
terwijl de slip van zijn molen begint 
te ratelen. “Je staat iedere keer weer 
versteld met wat voor gemak die 
grote botten door het water schie-
ten. Zodra ze in de lichtere, boven-
ste waterlagen komen, duiken ze als 
een razende weer de donkere diep-
te in.” Een mooi formaat bot van 
dik in de 40 centimeter is voor even 
het haasje en wordt snel op de foto 
gezet. Korte tijd later volgt er zelfs 
nog een vergelijkbaar exemplaar en 
wordt de reportage alsnog waardig 
afgesloten.
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