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Maandelijks verschijnt bij deze rubriek een nieuwe video met daarin tips 
& trucs over een bepaald type visserij. Kijk voor de nieuwste aflevering van 
Visblad TV (en het archief) op: WWW.HETVISBLAD.NL, onze Facebook-
pagina (www.facebook.com/hetvisblad) of scan de QR-code. 

Twaalf jaar geleden ving Roel van Duren (39) zijn 
eerste Nederlandse meerval – een exemplaar van 
1.23 meter. Tijdens het karperen op de Limburgse 
Maasplassen zag hij een meervalstaart boven zijn 
stek, waarna de boilie snel werd vervangen door 
een tros wormen. Sinds die vangst is de voormalig 
karpervisser uit Blerick verkocht.
TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: MAARTJE VAN BERKEL

ACHTER DE 
MAASMEERVAL 
AAN!

H et is even zoeken 
in het labyrint van 
Maasplassen, maar 
met behulp van 
Google Maps én 

twee telefoontjes vinden we Roel 
uiteindelijk. Althans: we zien hem 
aan de overkant van de rivier zit-
ten. Met zijn Porta-Bote pikt de Lim-
burger ons op voor de tocht over de 
Maas naar zijn afgelegen stek – een 
doorgang van een grote, diepe plas 
naar de rivier. Na dertig meter krui-
pen door de jungle, bereiken we 
zijn kampement. Hier, ver van de 
bewoonde wereld waar niemand 
komt, heerst totale rust.

GEEN VERKLARING
Van Duren doet zijn naam eer aan: 
Roel heeft er al drie nachten op zit-
ten. Helaas staat de teller nog op nul 
aanbeten. “Dit is een harde visse-
rij. Je moet tegen blanken kunnen”, 
zegt de badkamerverkoper. De stek 
waar we nu staan, is al zijn derde 
sinds zijn driedaagse ‘meervalma-
rathon’ begon. Een verklaring voor 
het uitblijven van aanbeten heeft 
Roel niet. “Door de jaren heen heb-
ben we alles bijgehouden: weer, 
stekken, enzovoort. Neem van mij 
aan: er valt geen peil op te trekken. 
Je moet uren maken, geduld bewa-
ren, regelmatig verkassen en vooral 
doorzetten!” 

OOK OVERDAG
Dat hij op deze stek alleen bij dag-
licht vist – hij is hier vanochtend 
gestart en keert vroeg in de avond 
huiswaarts – maakt volgens Roel 
niks uit voor de vangkansen. “Dat Si-
luris glanis alleen in het donker zou 
jagen, is een fabeltje. Licht of don-
ker maakt weinig verschil: de meer-
val ziet praktisch niets met zijn mi-
nuscule oogjes. Overdag vang ik net 
zoveel meervallen als ’s nachts. Bij-
voorbeeld drie weken geleden. Na 
twee nachten blanken pakte ik de 
laatste dag tussen 13.00 en 15.00 
uur nog twee vissen. Het kan dus zo 
maar dat ‘ie straks alsnog afgaat.” >>
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SCHUWE BEESTEN
“Al is de meerval door de toegeno-
men hengeldruk op de Maasplas-
sen wel erg voorzichtig geworden. 
Detecteren ze met hun lange voel-
sprieten en elektrisch veld iets van 
lijn of staal (haken, red.), dan ha-
ken ze af.” Die kennis deed hij onder 
meer op van Duitse meervalweb-
sites, waar hij zich inlas toen hij zich 
twaalf jaar geleden ging verdiepen 
in het meervalvissen. “In Duitsland 
lopen ze voorop wat betreft deze tak 
van sport. Verhalen en filmpjes over 
ontzettend voorzichtig aasgedrag 
deden m’n mond openvallen van 
verbazing. Ze kietelen even subtiel 
je aas met hun snorharen, voelen 
dat er iets niet pluis is en verdwij-
nen snel weer uit beeld – zonder dat 
je er iets van merkt.”

STROOMAFWAARTS
Tijdens de lunch – eieren met spek 
– gaat Roel dieper in op zijn tactiek. 
“Hoewel actief meervalvissen wel-
licht effectiever is, ben ik zelf echt 
een zit-en-wacht-visser. Zo vis ik 
bijna altijd 36-uurs sessies, van zon-
dagavond tot dinsdagochtend.” Roel 
heeft zijn montages aan de Maaszij-
de van de doorgang liggen. “De lin-
kerstok op 5 meter diepte, de rech-
ter op zo’n 7 meter aan de rand van 
een 8 meter diepe kuil.” Roel’s lij-
nen lopen vanaf de 3-poots rodpod 
in stroomafwaartse richting naar 
de stek toe. “Dat is een vuistregel: 
meerval jaagt meestal in stroomop-
waartse richting. Zo komen ze dus 
eerst je aas tegen en daarna pas je 
onderlijn.”

KIETELEN
Roel is ervan overtuigd dat er nu 
meerval op de stek zit. “Het zou me 
niks verbazen als er al tientallen bij 
mijn aas zijn wezen kijken. Ligt er 
iets nieuws in hun territorium, dan 
komen ze vaak al snel inspecteren 
wat dat is. Maar bij het minste of ge-

>> CHECK SNEL DE VIDEO!
Tijdens de filmopnames een paar weken later is het Roel 
wél gelukt om meerval te vangen! Meer verklappen we 
nog even niet. Check maar snel deze nieuwe aflevering 
van Visblad TV. Deze video staat nu online op  
www.facebook.com/hetvisblad en www.hetvisblad.nl. 
Veel kijkplezier!

CHECKLIST 
MATERIAAL

MOLEN: 
8000 – 10.000 formaat 

met sterke as

HENGEL: 
3.00 – 3.20 meter 
(300-600-gram)

HOOFDLIJN: 
50/00 gevlochten lijn 

ONDERLIJN: 
1.50 – 2 meter kevlar 

(80-120 kg)

Meervalvissen vraagt om 
stevig, hufterproof materiaal

ringste laten ze die dikke tros dauw-
pieren gewoon voor wat het is en 
zakken ze weer naar de bodem.” Ook 
andere aassoorten boden nog geen 
soelaas. “Ik heb nu al van alles ge-
probeerd: inktvis, dode giebel, dode 
voorn; noem maar op. Het draait 
echt om die paar momenten waarin 
ze uit agressie tóch toehappen.” Zo-
als in een sessie van een tijd geleden. 
“Toen kregen mijn vismaat Mark en 
ik in drie uur tijd samen zeven aan-
beten. Daarna hebben we een héle 
week geen stootje meer gehad!”

REGEN FUNEST
Roel memoreert ook aan die keer 
dat ze 48 uur lang onafgebroken in 
de regen zaten. “Werd het opeens 
droog, kregen we meteen twee aan-
beten.” Harde regen is volgens Roel 
funest voor de vangkansen. “Tijdens 
regenbuien komen er zoveel trillin-
gen in het water dat de meerval het 
aas niet meer goed kan detecteren 
met zijn sonarsysteem. Dan zijn ze 
meestal passief. Vlak voor of na een 
bui – liefst met onweer – is juist wél 
een goed moment.” Verder is flink 
wat stroming ook niet verkeerd. 
“Dan zijn ze actiever en verlaten ze 
eerder hun rustplekken – zoals de 
kuil waar ik tegenaan vis – en voe-
len ze je lijn minder snel.”

DOEL: 2 METER+
Zijn eerste meerval dateert van 
twaalf jaar geleden, toch vist Roel 
pas sinds drie jaar alleen nog maar 
op meerval. “Daarvoor wisselde ik 
het af met karpervissen. Ooit heb 
ik me ten doel gesteld een 25 kg+ 
karper te vangen. Dat lukte maar 
niet, dus toen werd drie jaar gele-
den een Nederlandse meerval van 2 
meter+ mijn doel. Sindsdien heb ik 
mijn karperhengels niet meer aan-
geraakt. Het moet een keer gaan 
lukken, want ze zitten er.” Zijn PR 
staat nu op 195 cm; een vis die hij 
twee maanden geleden ving. Maar 

Roel vangt met een grote tros wor-
men aan een breeklijnsysteem ook 
‘kleintjes’. “Meervallen vanaf zo’n 
60 cm tot zo’n 1.20 meter.”

LELIJK MAAR STERK
Want de meervalpopulatie op de 
Maas is groeiende. “We zien geluk-
kig veel nieuwe aanwas. En die gro-
te jongens kunnen hartstikke oud 
worden, dus die gaan ook nog wel 
even mee. Bij mijn vangsten zitten 
vissen die geheid ouder zijn dan ik-
zelf met mijn 39 jaar. Dat geeft zo’n 
vangst wel extra glans.” Als Roel 
’s avonds begint in te pakken, ho-
ren we plots een korte serie kei-
harde piepjes. Binnen no time staat 
hij naast zijn hengels. Zou het? Een 
zwaan is tegen de lijn gezwommen. 
De trossen dauwpieren hangen 
er onaangeroerd bij. “Helaas, een 
blank. Kan gebeuren. Die ben je ook 
weer snel vergeten als je zo’n mon-
sterlijke meerval vangt. Het is nog 
altijd wel de allersterkste zoetwa-
tervis van ons land.” 

Check voor duidelijke uitleg over Roel’s montage – een breeklijn-
systeem met steen – deze nieuwe aflevering van Visblad TV!

‘De meerval is 
met afstand de 

slimste vis die ik 
ooit heb belaagd’


