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BIESBOSCH 
BELGEN
De Biesbosch is het sportvisparadijs van het Belgische 
gezin Sels-Alamo. Ieder weekend reist vader Ben met 
vrouw Felisa, drieling Christopher, Ivan, Andy en 
scheepshond Luka naar Nederland om te vissen. Hét 
Visblad monsterde een dagje aan.
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GEZINSGELUK IN DE BOOT

Na een rit van ruim 
70 kilometer van-
uit Vorselaar schiet 
hond Luka de auto 
uit bij de trailerhel-

ling in Waspik. Enthousiast blaffend 
gaat ze alvast klaarstaan op de stei-
ger. Ieder gezinslid heeft zijn vaste 
taak bij het traileren, dus binnen 
drie minuten ligt hun boot ‘Snoekie’ 
te water. Christopher, Ivan en Andy 
(18) hebben sinds kort een Neder-
lands vaarbewijs en starten alvast 
de 90 PK buitenboordmotor. Zodra 
vader Ben aan boord stapt, gaan de 
trossen los en kan het genieten be-
ginnen. “We zijn fanatieke vissers, 
maar in de eerste plaats gaan we 
elk weekend op pad om te ontstres-
sen. En waar kan dat beter dan in de 
prachtige Biesbosch?”, zegt Ben.

HART VERPAND
Op weg naar de visgronden ko-
men we langs prachtige rivierstek-
ken, maar die laten ze links liggen. 
“Ons hart ligt bij de Biesbosch. Daar 
kwam ik als kind al, en sinds 2010 
kom ik hier met mijn gezin. We zijn 
begonnen in huurbootjes, maar het 
beviel zo goed dat we in 2012 een ei-

gen visboot hebben gekocht”, vertelt 
Ben. Sindsdien gaan ze praktisch elk 
weekend op pad. Ook de drieling, 
inmiddels volwassen, gaat nog al-
tijd trouw mee. Christopher, Ivan en 
Andy lijken niet alleen sprekend op 
elkaar, maar zijn ook vismaten voor 
het leven. “Een enkele keer blijft er 
weleens één thuis als hij zijn bed 
niet uit kan komen, maar dat ge-
beurt echt hoogst zelden”, zegt moe-
der Felisa trots.

ROUTINEUS
In de Biesbosch gaat het kunstaas 
routineus overboord. Iedereen – 
zelfs de hond – heeft een vaste plek 
in de boot, dus alle handelingen 
gaan in één vloeiende beweging. De 
vijf lijnen komen dan ook geen mo-
ment bij elkaar in de buurt – wat 
een prestatie op zich is. “Een enkele 
keer zitten we weleens met elkaar 
in de knoop hoor, maar het gaat 
bijna altijd goed”, zegt Andy. Stuur-
man Ben vraagt naar welke stek ze 
eerst zullen trollen. “Laten we naar 
dat plantenbed gaan waar we vo-
rig weekend goed vingen”, oppert 
Christopher. “Dit is de Biesbosch 
hè? We hebben geen enkele garan-

tie dat die stek nu ook weer goed is,” 
brengt Andy daar tegenin.

MOEDERS BESLIST
Uiteindelijk hakt Felisa de knoop 
door en trollen ze naar de split-
sing met het grote plantenbed. “De 
vrouw is meestal de baas”, knip-
oogt Ben. “Zij koos de boot uit en be-
paalt meestal of we gaan vissen in 
het weekend.” Zodra ze de stek be-
reiken, kijkt Ivan goed om zich heen 
en wijst daarna naar links. “Daar 
komt de wind vandaan pap, dus we 
laten ons vanaf die kant richting 
het ondiepe driften.” De stekkeuze 
van moeders pakt goed uit. Al na 
drie worpen haakt ze de eerste vis. 
Vijf nieuwsgierige gezichten kijken 
over de rand van de boot om te zien 
wat ze heeft gehaakt. Helaas lost de 
baars vlak voor het net. “Oh néé”, 
klinkt het uit vijf kelen.

ACHTEROM KIJKEN
Als iedereen zijn vaste plek weer 
heeft ingenomen, vliegen er vijf 
stukken kunstaas door de lucht. De 
boot drift keurig over het planten-
bed en iedereen is volledig gefo-
cust op zijn kunstaas. Zowel voor 

'We gaan elk 
weekend op pad 

om te ontstressen. 
En waar kan dat 
beter dan in de 

Biesbosch?!'
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als na de worp. “Je moet telkens wel 
even achter je kijken of iemand an-
ders niet toevallig net een worp in-
zet, anders zit je in elkaars lijn”, zegt 
Ivan terwijl hij zijn plug richting 
een rietkraag gooit. Dan klinkt er 
vanaf de andere kant van de boot 
wederom een vreugdekreet. Felisa 
weet een kleine roofblei te vangen. 
Iedereen geniet zichtbaar van de 
vangst; zelfs de hond blaft en kwis-
pelt van plezier als ze poseren met 
de eerste vis van de dag. 

NOODWEER OP KOMST
Aangezien de buienradar op de 
boordcomputer een grote rode vlek 
laat zien die rap richting de Bies-
bosch komt, besluit het gezin om 
even naar Drimmelen te varen voor 
een kopje koffie. Ben: “Dat doen we 
ook als het niet regent hoor. Vissen 
is voor ons ook vooral ontspannen, 
dus we gaan altijd even met zijn al-
len pauzeren op een terrasje.” Een-
maal aangemeerd worden ze op de 
kade door vrijwel iedereen begroet. 
“We komen hier al zo lang, we ken-
nen zo'n beetje alle ondernemers 
rond de Biesbosch”, vertelt Felisa. 

Ook de vakanties brengen ze vaak 
hier in de buurt door. “Afgelopen ja-
ren verbleven we in de buurt van 
Drimmelen, deze zomer zaten we 
aan het Volkerak.”

AFNEMENDE VANGSTEN
Tijdens de koffie – terwijl het plenst 
van de regen – komt het onvermij-
delijke onderwerp ter sprake: de af-
nemende vangsten in de Biesbosch. 
“Toen we hier begonnen te vissen, 
deden we dat in een huurboot zon-
der dieptemeter. We vingen echter 
altijd volop vis. Daarna kochten we 
een eigen boot met dieptemeter, 
maar toch zagen we onze vangsten 
in 2013 en 2014 ineens achteruit 
gaan”, zegt Ben. De simpele diepte-
meter maakte plaats voor een zeer 
geavanceerd model, maar de vang-
sten bleven afnemen. “Een visvin-
der liegt niet. Je ziet weinig aasvis 
op het scherm. Terwijl het hier vroe-
ger in de winter vol lag met brasem 
en andere witvis. Mogelijk komt het 
door het helderder wordende wa-
ter, waar minder voedingsstoffen in 
zitten. Daarbij kan de beroepsvisse-
rij van invloed zijn, want zij mogen 
onbeperkt vissen. Het is goed dat de 
hengelsportorganisaties hiermee 
bezig zijn.”

DUBBELE PECH
Het weerhoudt Ben cum suis er niet 
van om vol goede moed weer in de 
boot te stappen als de lucht is opge-
klaard. Als ze trollend door één van 
de vele kreekjes in de Biesbosch va-
ren, haakt Andy een serieuze snoek. 
Het hele gezin kijkt toe hoe de vis 
richting boot wordt gedirigeerd, 
als opeens het noodlot toeslaat. De 
snoek schudt vlak voor het net nog 
één keer met zijn kop en de plug 
schiet los. Als dit tafereel zich later 
nogmaals herhaalt, is het duidelijk 
dat dit Andy zijn dag niet is. Dat ter-
wijl hij de meest fanatieke van het 
hele stel is. “Andy heeft bijna alle 

bootrecords op zijn naam staan”, 
zegt Christopher. “Grootste snoek, 
grootste meerval, grootste roofblei 
en grootste baars”, vult Ivan aan.

WEDSTRIJDJE
Die records staan allemaal in een 
logboek zodat ze precies weten wie 
wat heeft gevangen. “We gunnen 
elkaar een visje en genieten van ie-
dere vangst, maar er is toch ook al-
tijd een zekere strijd”, zegt Felisa. 
Ook wordt aan het eind van het jaar 
steevast de balans opgemaakt om 
te zien wie de meeste en grootste 
vissen heeft gevangen. En grote vis-
sen zijn er in de loop der jaren zeker 
aan boord gekomen. “Een snoek van 
110 cm, snoekbaars van 84 cm, baars 
van 48 cm, roofblei van 75 cm”, somt 
Andy op. Maar de meest bizarre 
vangst beleefden ze vorig jaar. “Toen 
vingen we op één stek twee meer-
vallen, waaronder één van 147 cm”, 
zegt Ben terwijl hij wat vangstfoto’s 
van die dag laat zien.

TEVREDEN NAAR HUIS
Op deze broeierige zomerdag sneu-
velen er echter weinig records. Al 
lijkt dat Ben & co niet te deren. “Kijk 
eens om je heen. Dit is toch genie-
ten?!”, zegt hij. Aangezien het ein-
de van de visdag nadert, wordt be-
sloten om de eerste stek nog een 
keer te bevissen. Daar denken ze de 
meeste kans op vis te maken. Die 
inschatting klopt. Eerst vangt Ben 
een snoek – geen groot exemplaar, 
maar dat deze wel blijft hangen is 
al reden voor gejuich. Als er daarna 
ook nog twee baarzen aan boord ko-
men, is de dag voor de Belgen hele-
maal geslaagd. Onder de dreiging 
van onheilspellende wolkenluchten, 
wordt besloten om koers te zetten 
naar de trailerhelling. In recordtijd 
staat de boot weer op de trailer en 
achter de auto, waarna de Belgische 
gasten tevreden en ontspannen 
weer richting het zuiden rijden.

Ook hond Luka is steevast van de partij.

>> FISHING IN HOLLAND
Fishing in Holland is dé website voor het plannen van 
een visvakantie in Nederland. Op deze site vind je 
alle informatie die je nodig hebt om een vistrip in ons 
land te plannen. Zoek met een interactieve kaart van 
Nederland op bestemming, vissoort, vistechniek of 
hengelsportvoorzieningen en laat je inspireren door 
de uitgebreide informatie op de website. Schitterende 
beelden en informatieve filmpjes zorgen ervoor dat je 
meteen in de vakantiestemming komt. Kijk voor meer 
informatie op www.fishinginholland.nl.

‘ WE KOMEN HIER AL ZO LANG, WE 
KENNEN ZO'N BEETJE ALLE 
ONDERNEMERS ROND DE BIESBOSCH’


