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LAUWERSMEER
LOSAAN  

HET
Knotsen van windes en deurmatten van brasems maken van 
het Lauwersmeer de ideale witvisbestemming. Klaas Mozes uit 
Surhuisterveen neemt ons mee uit feedervissen in dit immense 
Nationaal Park op de grens van Friesland en Groningen.
TEKST: JUSTIN BURGGRAAF > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

Golven met schuimkop-
pen rollen over de oever, 
zodat de visplateaus van 
Klaas Mozes en zijn vis-

maat Dave Martens in een flinke 
plas water staan. “Die bouwen we 
normaal gesproken ook wel eens op 
voor een rietkraag, maar met deze 
harde wind blijf ik toch liever op 
het ‘droge’. Veiligheid staat voorop, 
zeker aan groot water als het Lau-
wersmeer. Daarom vis ik hier altijd 
met een vismaat – dat is bovendien 
veel gezelliger”, zegt Klaas terwijl hij 
zijn korf vult met feedervoer, dode 
maden en geknipte maïs.

OVERAL GOED
Op twee verschillende afstanden 
brengt Klaas tien korven voer. Het 
maken van twee tot drie voerplek-
ken is routine voor wedstrijdvissers 
als Klaas en Dave. “Een kwestie van 
je kansen spreiden. Al is dat hier ab-
soluut geen vereiste. De dieptever-
schillen op het Lauwersmeer zijn 
minimaal, dus nauwkeurig wer-
pen is niet per se nodig. Je kunt de 
vis overal verwachten en daardoor 
op praktisch elke plek een voer-
stek maken.” Bij de uitloper aan de 
noordkant van het meer waar ze nu 
zitten, vist Klaas zijn ‘verre’ hengel 
op een afstand van 40 meter uit de 
kant. “Daar ligt een klein talud met 
een kleirand. Onderaan het talud 
komt altijd wel een visje voorbij.”

WINDKANT
Het Lauwersmeer is een oude zee-
arm met veel ondiepe platen, zodat 
het qua diepteverloop een soort bil-
jartlaken is. De wind speelt daar-
door een cruciale rol. “In de dagen 
voorafgaand aan een sessie, houd 
ik altijd goed de windrichting in 
de gaten. Komt de wind een poosje 
uit dezelfde hoek, dan kun je ervan 
uitgaan dat de windkant vis ople-
vert.” Die theorie wordt bevestigd 
als Dave op nog geen vijf meter uit 
de kant een enorme winde haakt. 
“En dat op de hengel die ik eigen-
lijk alleen even had weggelegd. Wel-
iswaar beaasd, maar niet met het 
idee er iets aan te vangen”, zegt hij 
verbaasd als-ie de grote vis schept.

VISpas
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eens op als ik een handje dode ma-
den in het water gooi. Zie je dat ze 
heel erg langzaam naar beneden 
dwarrelen? Om de vis actief te hou-
den, breng ik elke vijf à tien minu-
ten een nieuwe korf – zeker als de 
beten uitblijven. Begint het te lopen, 
dan kun je iets rustiger aan doen. 
Met name in de koude maanden wil 
je de vis niet verzadigen.”

LEEGGEZOGEN PIEREN
Als de toch al vrij straffe wind nog 
een tandje bijschakelt, zitten Klaas 
en Dave praktisch ín het water. De 
toppen van hun feederhengels bui-
gen nu continu door vanwege de 
bijzonder forse golfslag. “Subtiele 
aanbeten zijn nu vrijwel niet meer 
te zien”, zegt Klaas als hij de twee 
leeggezogen pieren aan zijn haak 
laat zien. “Dit soort geknabbel re-
gistreren de hengeltoppen normaal 
wel, maar door het geweld van de 
golven zie je dat nu niet meer.” Des-
alniettemin genieten de heren met 
volle teugen van de ruige omstan-
digheden. “Dat vind ik de charme 
van het vissen op groot water. Het 
kan afzien zijn – zoals nu – en zeker 
ook taai, maar de beloning is daar-
om des te groter.”

KERS OP DE TAART
De beloning laat niet lang op zich 
wachten: als kers op de taart komt 
er een lap van een brasem boven 
water. Klaas: “Dit is voor mij de re-
den om naar het Lauwersmeer te 
gaan. Nergens anders in Friesland 
of Groningen is de kans op dit slag 
vissen zo groot.” Bovendien kun je 
dankzij de geringe diepte met lichte 
korven en dito hengels aan de slag 
op dit meer. “Ver werpen is niet no-
dig, met een medium feederhen-
gel zit je al goed. Op zo’n lichte stok 
zorgen grote vissen bovendien voor 
extra sport en plezier.” Als vaste-
stok-visser kun je hier volgens de 
Surhuistervener ook je hart opha-
len. “’s Zomers kun je met de vaste 
hengel grote voorn, brasem en win-
de onder de kant vandaan plukken.”

BLIJF ZOEKEN
Het relatief ondiepe water heeft 
nog een voordeel. “Je kunt hier vrij-
wel het hele jaar terecht. Het Lau-
wersmeer kent geen typische over-
winterplekken zodat de kans dat je 
tegen de vis aanloopt altijd aanwe-
zig is.” Daarmee is overigens niet 
gezegd dat het altijd kat in ’t bak-
kie is. “Het blijft groot water. Je zult 

dus moeten blijven zoeken.” De 
veelgehoorde kreet ‘het loopt niet 
vandaag’ zegt hem dan ook weinig. 
“Dan vissen ze al urenlang op de-
zelfde afstand, met maden. Varieer 
eens met aas. Soms willen ze geen 
maden en wormen, maar pakken 
ze wel twee maïskorrels. Of probeer 
het eens iets dichter bij de kant. Je 
ziet ook vandaag dat de meeste vis 
van de voerplek op 15 meter komt.”

SPORTVISTOERISME
Ook de volgende vis – weer een for-
se winde – komt van dichtbij. “Dit is 
toch genieten?”, glundert de Fries. 
“Het Lauwersmeer is echt een aan-
rader voor de witvisser. Ook als je 
niet in de buurt woont, want dan 
maak je er toch een visweekend 
van?! Er is vlakbij voldoende ac-
commodatie om te overnachten.” 
Het sportvistoerisme is nu al een 
belangrijke inkomstenbron voor de 
regio. “In de zomer vormen vakan-
tiegangers – waaronder veel Duit-
sers – een groot deel van de clien-
tèle bij Hengelsport Land, waar ik 
werk. Die potentie wordt in de toe-
komst hopelijk nog beter benut 
door de sportvisserij op dit prachti-
ge water ruim baan te geven.”

>> RECHTTOE 
RECHTAAN
De feedervisserij aan het Lau-
wersmeer is redelijk rechttoe recht-
aan. Op de medium feederhengel zet 
Klaas een molen in het 4000-formaat 
met daarop een gevlochten lijn van 
8/00. Aan de hoofdlijn bevestigt hij 
een voorslag van 25/00 nylon 
(twee keer de hengellengte) met aan 
het einde een 15 cm grote lus. Daarin 
komt een kraaltje te hangen dat is 
voorzien van een wartel waaraan 
de (schuivende) voerkorf is beves-
tigd. Een paar centimeter boven het 
knoopje van de lus legt Klaas nog een 
knoopje, zodat hij de één meter lange 
onderlijn van 16/00 nylon hiertus-
sen kan lussen. Het aas prikt hij op 
een haak maat 10 tot 12. “Je mikt op 
grote en sterke vis, dus het mag best 
allemaal wat grover.”

>> WADEND VISSEN
Het Lauwersmeer maakte deel uit van de Waddenzee 
en telt daarom veel ondiepe platen waarop het perfect 
wadend vissen is. “Veel vliegvissers doen dit al, mede 
vanwege het lopende zeeforelproject”, zegt Klaas. “Maar 
wadend witvissen is ook prima te doen. Trek een waad-
pak aan en bouw je plateau eens op vóór een rietkraag 
in plaats van ernaast. Dan vis je ineens op een maagde-
lijk stuk water waar vrijwel nooit een andere witvisser 
komt.” Ook Ed en Marco doen dit komend jaar in Vis TV.

Het Lauwersmeer is één van de top-20 bestemmingen 
op www.fishinginholland.nl. Logisch: dit prachtige 
natuurgebied kent prima sportvismogelijkheden en 
heeft daarnaast een ruim aanbod van vakantieparken 
in de omgeving. Bovendien is het water ingebracht in 
de VISpas. Dit tezamen maakt het tot een toplocatie 
voor een korte of langere (vis)vakantie in eigen land. Op 
www.fishinginholland.nl kun je via de interactieve kaart 
van Nederland zoeken op bestemming, vissoort, vistech-
niek of hengelsportvoorzieningen. Prachtige beelden en 
informatieve video’s zorgen ervoor dat je meteen in de 
vakantiestemming komt!

DRIJVENDE MADEN
De grote winde blijkt de op-

maat voor nog meer vis. De 
truc van Dave is dat hij zijn 
aas zwevend aanbiedt. Zo-
dra Klaas zijn aas iets ho-

ger presenteert, vangt hij 
ook enkele mooie windes. 
Drijvende maden zijn de 
sleutel tot succes. “Zet de 
maden in een klein laag-

je water en zorg dat ze net 
niet onder water staan. Ze zui-

gen zich dan vol met lucht en voilà: 
drijvende maden.” Voor een hoog 

azende vis als de winde is dit hét 
perfecte aas. “Om het geheel nog 

aantrekkelijker te maken, prik ik 
er ook een worm bij. Zo’n cocktail 

zweeft mooi boven de bodem”, legt 
Dave uit. 

ACTIEF HOUDEN
Om de op half water zwemmende 
vis op het grondvoer te attende-
ren, geeft Klaas een rukje aan zijn 
hengel zodra de gevulde korf in het 
water belandt. “Zo valt het voer di-
rect na de landing al uit de korf en 
dwarrelt het mooi naar beneden.” 
Daarom mengt hij ook wat dode 
maden door zijn voer. “Let maar 

Een aascocktail 
van twee drijvende 

maden en een 
(stuk) worm is 

onweerstaanbaar voor 
winde

Door de lijn te clippen en een vast richtpunt te kiezen, belandt 
je voerkorf steeds op dezelfde plek.

Door nadat de 
voerkorf op het wa-

ter landt direct een ruk 
aan de hengel te geven, 
dwarrelt een deel van 
het voer verleidelijk 

naar de bodem


