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VLOKKEN
IN HET VOORJAAR

De sportvisserij anno 2017 staat
bol van de specialismen. Maar juist
door de cheburashka rigs, dumbells,
methodfeeders en shot on the hook rigs
heb ik de neiging om af en toe terug te
gaan naar de basis van het vissen. Met
één hengel en lichte bepakking op pad
om als het even kan lekker veel actie
te hebben. Daarom ben ik enkele jaren
geleden gestart met vlokvissen.
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lokvissen is niet meer
of minder dan actief
witvissen met een ultralichte hengel en een
verse broodvlok of drijvend korstje als aas. Het opzoeken
van de vis en bevissen van meerdere stekken tijdens een korte sessie,
is effectiever dan menigeen denkt.
Het levert namelijk regelmatig veel
vis op. Soms vang ik op een avondje vlokvissen zelfs vijf verschillende vissoorten. Naast de eenvoud
en effectiviteit van het vlokvissen
spreekt ook het visuele aspect me
bijzonder aan. Het mooiste vind ik
dat je de vissen eerst spot en daarna aanwerpt. Menigmaal heb ik een
grote ruisvoorn naar mijn vlok toe
zien zwemmen, om deze vervolgens
te pakken (of juist te weigeren). Dit
zijn momenten die je vissershart
sneller doen kloppen. Het is dan ook
gek dat het vlokvissen ietwat in de
vergetelheid is geraakt.

VARIATIE IN VANGSTEN
Grote ruisvoorn is bij mijn vlokvisserij doorgaans het hoofddoel,
maar op zoek naar deze bakstenen
vang je ook vaak allerlei ander soorten vis. Blankvoorn, winde en brasem zijn eveneens verzot op brood
en pakken regelmatig een net onder het oppervlak zwevend vlokje.
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Ruisvoorn en winde pakken zowel
een drijvende korst als een zwevend
vlokje, brasem en blankvoorn vang
je vrijwel altijd iets onder het wateroppervlak. Een andere, verrassende soort die ik regelmatig aan brood
vang is de roofblei. Deze verstokte
viseters zijn bij tijd en wijle zeker
niet vies van een lekkere hap brood.
Die pakken ze dan wel op hun typisch eigen wijze: ze vallen de korsten vaak aan alsof ze een prooivis
grijpen.

KLASSIEKE AASSOORT
Brood is een klassieke aassoort. De
geur en smaak (lees: het zout) hebben zo’n grote aantrekkingskracht
dat het instant – dus zonder voorvoeren – wordt gepakt door alle
soorten witvis. Ook de kleur van
een vlok brood draagt bij aan de attractiviteit. In het steeds helderder
wordende water, zien vissen een fel
witte hap brood al vanaf enkele meters afstand zweven. Zo’n zinkende
vlok maak je door wat brood uit een
boterham te pakken en tussen duim
en wijsvinger met lichte druk om
de haak te klemmen. De haakpunt
houd ik hierbij vrij om misslaan zoveel mogelijk te voorkomen – dit is
helaas echter niet helemaal uit te
sluiten. Het formaat vlok dat ik gebruik heeft de afmetingen van een >>
MEI 2017 >> HÉT

.NL

43

>> WITVISSEN > ULTRALICHT EN ACTIEF

De variatie aan
vissoorten die je
met het vlokvissen
kunt vangen is
groot

je voorzichtig op de stroming mee
drijven in hun richting. De vlokdobber – met direct daaronder het
werpgewicht – schuif ik een meter
van de haak af, zodat de drijvende
korst aan een vrije (onder)lijn zit.

ZWEVENDE BROODVLOK

‘DOOR BROODKORSTJES TE STROOIEN CREËER JE
EEN VOERSPOOR DAT DE VIS AANZET TOT AZEN’

>>
ZO ZET JE EEN
BROODVLOK OP DE HAAK

10 of 20 eurocent muntstuk. Groter is niet nodig en zorgt soms zelfs
voor argwaan bij schuwe vis.

VOORJAAR EN ZOMER
Vlokvissen is een echte voorjaarsen zomervisserij. Vanaf begin april
start ik hier mee. Regelmatig vang
ik op de eerste warme voorjaarsdagen al mooie ruisvoorns. In het
vroege voorjaar zoek ik de iets grotere, heldere en plantenrijke wateren zoals plassen en kanalen op.
Daar richt ik me dan op de ondiepe
delen zoals een zijslootje of kommetje dat met het grote water in
verbinding staat. Soms staat hier
slechts 40 tot 50 cm water en ziet
het er niet direct echt visrijk uit.
Maar dit soort plekken kunnen in
het voorjaar topstekken zijn voor
grote ruisvoorn. De voorjaarszon
warmt het ondiepe water snel op,
en het insectenleven dat hierin ontspruit vormt een smakelijke hap
voor de ruisvoorn. Daarnaast lijken
de voorns zich op deze plekken te
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verzamelen voor het paaifeest. Op
dit soort stekken tref je in het voorjaar overigens ook vaak brasem en
karper aan.

STRUINEND VISSEN
Mocht je tijdens het struinen een
schooltje vissen spotten, dan loont
het in de regel om de vis direct aan
te werpen. Let er daarbij wel op
dat je het aas over de vissen heen
werpt, zodat je ze niet verstoort.
Vervolgens trek je de vlok voorzichtig in de richting van de vis. Een
zinkende vlok die je op zo’n 20 cm
diepte aanbiedt, wordt meestal gretig gegrepen door de voorns. Zie je
geen vissen zwemmen? Dan is het
doorgaans de truc om op verschillende plekken enkele korstjes in het
water te gooien. Houd vervolgens
scherp in de gaten of je ergens activiteit ziet ontstaan. Mocht dit niet
het geval zijn, blijf dan mobiel en ga
op zoek naar de vis. De kracht van
deze visserij zit hem erin dat je niet
te lang op één plek blijft en afwacht,

maar juist initiatief neemt. Naarmate het voorjaar vordert en de zomer zich aandient, worden deze
plekken minder productief en schakel ik over op het vlokvissen op stromend water.

VOERSPOOR MAKEN
Een riviertje bij mij in de buurt is uitermate geschikt voor het vlokvissen. In dit plantenrijke en vaak heldere water zoek ik de gedeelten op
waar (onder)waterplanten weelderig groeien. Mijn tactiek bestaat eruit om korstjes brood met de stroming mee te laten drijven, zodat ze
langs en over de planten worden gevoerd. Zo creëer je een voerspoor en
kun je door achter de korsten aan
te lopen een deel van de rivier afvissen. Vaak doen de windes zich al
tegoed aan het brood als ik de hengel nog aan het optuigen ben. Ook
ruis- en zelfs blankvoorn tonen geregeld interesse in het lekkers dat
voorbij drijft. Begint de vis volop te
azen, dan laat ik een drijvend korst-

Het is prachtig om in het heldere water te zien hoe een winde vol
overgave je korst pakt. Sla in dat geval direct aan, want windes zijn gulzig. Het komt echter ook voor dat de
vissen voorzichtig zijn – zeker ruisvoorn en blankvoorn vertonen dit
gedrag nog wel eens. Ze tonen wel
interesse in de korsten, maar zijn terughoudend om deze te pakken. En
soms levert het strooien van korsten zelfs helemaal geen zichtbare
reactie op. Dit betekent echter niet
dat er geen vis aanwezig is. In zo’n
situatie kan het lonend zijn om een
vlok onder de dobber in de stroming
mee te laten zweven. Stel je dobber op zo’n 50 cm diepte af en laat
de vlok net langs en over de planten
zweven. Zo’n felgekleurd wit vlokje
is vaak onweerstaanbaar en levert
meestal snel respons op. Ook van
vissen die het niet zien zitten om
een drijvende korst te pakken. Op
deze manier kun je een traject afvissen, wat bijna altijd vis oplevert.

OCHTEND- EN AVONDUREN
Vlokvissen kan je op allerlei soorten
wateren succesvol toepassen. Behalve in bovengenoemde watertypen
kun je ook in sierwater en poldersloten, maar ook in diepe kanalen
en grote rivieren aan de slag. Probeer het gewoon eens op een water
bij jou in de buurt. Dat hoeft je niet
veel tijd te kosten, want vlokvissen
kan prima in korte sessies tijdens de
avond- of ochtenduren gedurende
de lente- en zomermaanden. Heerlijk eenvoudig, met weinig materiaal lekker naar buiten toe om met
een beetje geluk ook nog eens heel
leuk vis te vangen. Wat wil je eigenlijk nog meer als sportvisser? Weer
eens teruggaan naar de basis van de
hengelsport is dus helemaal zo gek
nog niet!

>> MATERIAAL
HENGEL
Voor het vlokvissen maak ik gebruik van een
handgebouwde vlokhengel. Dit is een soepele,
ultralichte hengel van ongeveer 2,40 meter lang.
Deze is gebouwd van de blank van een vliegenhengel, zodat die met een winde of flinke ruisvoorn aan de haak zo krom gaat als een hoepel.
Het lastige is echter dat specifieke vlokhengels
bijna nergens te krijgen zijn. Een zo licht mogelijke spinhengel of ander soort ultralichte hengel
is evenwel een goed alternatief.

MOLEN, LIJN EN HAAK
Op de hengel zit een molen in het 1000-formaat
met daarop een 14/00 of 16/00 nylon lijn. Deze
lijndikte is wel afhankelijk van het water waarin
je vist. Doe je dat tussen plompenbladen of
bestaat de kans dat je een karper of graskarper
haakt, dan pak ik gerust 20/00 nylon. Op de lijn
komt een vlokdobber met een centraal gat. Deze
is klein van stuk en goed te werpen. Onder de
dobber komen een of enkele hagels om de vlok
op diepte te brengen. Qua type haak zijn er vele
soorten geschikt, als ze maar dundradig en niet
al te klein zijn. De Owner Musquito haak in maat
8 of 6 is bijvoorbeeld mijn favoriet.

ANDER TOEBEHOREN
Verder ben ik licht bepakt zodat ik me snel kan
verplaatsen. Zo heb ik een schoudertas bij me
met daarin een doosje met materiaal zoals
dobbers, haken en stuitjes. Verder een kleine
onthaakmat, -tangetje en camera. Ook een klein
formaat landingsnet is onmisbaar. Zeker als je
vist vanaf hoge oevers of kans maakt op een
dikke winde of brasem. Een polaroid bril en pet
helpen je om vissen te spotten en te zien wat
er onder water gebeurt. Tenslotte nog een heel
vers witbrood voor een avond- of ochtendsessie
om mee te voeren en te vissen. Simpeler kan het
haast niet.
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