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>> ROOFVISSEN > ZEVEN TOPBESTEMMINGEN

>>

Nederland is een roofvis-
walhalla voor sportvissers uit 
binnen- en buitenland. Aan de 
hand van zeven uiteenlopende 
topbestemmingen illustreren 
we dat ons land de roofvisser 
bijzonder veel te bieden heeft. 
Kijk op www.fishinginholland.nl 
voor nog veel meer inspiratie om 
zo veel mogelijk visplezier uit je 
VISpas te halen. 
DOOR: BARD BORGER
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>>                  7 VERSCHILLENDE STEKKEN  

>>                 7 VERSCHILLENDE ROVERS    

Amsterdam is niet alleen de hoofdstad van ons land, maar 
ook hét streetfishing paradijs van Nederland. Zowel in het IJ 
als in de wereldberoemde grachten miegelt het van de baars 
en snoekbaars. Wie hier met eenvoudig en licht materiaal 
aan de slag gaat – hengel van 2.10 tot 2.40 meter, molen in 
het 2500-formaat en 8/00 gevlochten lijn – kan in begin-
sel weinig fout doen. Niet alleen de relatief goede vangsten 
(op een goede dag zijn dubbele cijfers mogelijk), maar ook 
de toegankelijkheid van het viswater maken streetfishing 
in Amsterdam zo populair. Vanaf de talloze kades aan het IJ, 
achter het Centraal Station, in het centrum en de omliggen-
de wijken kun je doorgaans in alle vrijheid vissen. Kijk daarbij 
vooral in de drukke binnenstad wel altijd goed uit dat je 
geen mensen hindert én neem vanwege de hoge kades een 
landingsnet met een lange steel mee. Gebruik (kleine) shads 
en ander ‘gummi’ kunstaas dat je in combinatie met een jig-
kopje of dropshotgewicht van zo’n 5 tot 10 gram presenteert. 
Dat doe je in de zone vanaf de bodem tot twintig à dertig 
centimeter daarboven. Houd er rekening mee dat je tussen 
de rovers door soms ook een fiets of andere rommel haakt!
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De zilte zeehavens en aangrenzende scheepvaartwegen van 
Rotterdam – zoals de Nieuwe Waterweg, het Calandkanaal, 
Yangtzekanaal en Hartelkanaal – staan te boek als absolute 
hotspots voor zeebaars. Die voelt zich hier van april tot 
november meer dan thuis in het voedselrijke, heldere en 
altijd stromende water. Moet je van ver komen? Geen nood: 
de kilometers lange oevers van bovengenoemde havens en 
kanalen op de Maasvlakte en in de Europoort zijn doorgaans 
uitstekend bereikbaar per auto. Wees aan het water wel al-
tijd bedacht op de gladde keien, harde stroming en golfslag 
van passerende schepen. In je eentje op pad gaan – zeker in 
het donker – is dan ook niet aan te raden. Qua vistechnie-
ken kun je als zeebaarsvisser alle kanten op: van shads tot 
ondiep lopende pluggen en van ‘topwaters’ tot de vlieg. Vis 
je kunstaas lekker vlot binnen en zet de slip niet potdicht – 
aanbeten van zeebaars zijn vaak kiezelhard en de runs die 
volgen explosief. Wees je ervan bewust dat zeebaarsvissen 
een kwestie van doorzetten is, maar dat die verlossende ram 
ook echt élk moment kan komen.

Vangstgarantie bestaat niet, maar 
als snoekvisser zit je in de Friese 
boezem gebeiteld. Dit omvang-
rijke stelsel van meren, kanalen, 
vaarten en sloten barst werkelijk 
van de snoek. Je vangt ze er in alle 
formaten. Kunst- en vliegwerk is 
voor een succesvolle visdag geen 
vereiste: veel water is vanaf de 
oever bereikbaar en vrijwel nergens 
meer dan enkele meters diep. Wie 
eropuit trekt met een basale spinset 
– hengel van 2.40 meter, 2500-mo-
len en 10/00 of 12/00 gevlochten 
lijn – kan met zowel pluggen, jerk-
baits, spinners, grote shads en zelfs 
met topwaters mooie avonturen 
beleven. Vergeet je stalen onderlij-
nen niet! Ook als je liever met de 
vlieg op snoek vist, kun je bij weinig 
wind uitstekend terecht in de 
weidse Friese boezem – werpruimte 
genoeg. Struinend vissen is hoe 
dan ook het devies in deze regio. 
Neem alleen een tas, landingsnet en 
hengel mee, parkeer je auto of fiets 
en begin met vissen. Door meters 
te maken bestrijk je niet alleen veel 
water, maar zie je terloops ook veel 
van het prachtige landschap. En de 
Friese buitenlucht is ook nog eens 
kerngezond.

Als gevolg van het steeds schoner wordende water is de meerval volle-
dig terug in ons land. In de Limburgse Maas en aangrenzende plassen 
(omgeving Roermond) laat deze mysterieuze roofvis zich goed vangen; 
exemplaren van richting de twee meter zijn bovendien geen uitzon-
dering meer. Het vissen op deze giganten en hun kleinere broertjes en 
zusjes vergt sterke hengels, robuuste molens en stevige lijnen, maar 
is verder ook weer niet per se raketwetenschap. Vanaf de kant vang je 
deze vis werpend met middelgroot kunstaas – liefst (ratel)pluggen of 
shads – op plekken met snelstromend water, zoals rond bruggen en 
stuwen. Beschik je over een boot of bellyboat, gebruik dan een diepte-
meter en kwakhout om te zien of je meervallen richting je aas – liefst 
een grote tros pieren – kunt lokken. Zet je schrap bij een ‘stijger’ en 
houd je hengel heel goed vast, want een beetje meerval rost hem zon-
der pardon uit je handen. Tot slot twee belangrijke tips: check vooraf 
de VISplanner omdat je niet op alle stekken met de VISpas terechtkunt 
en sla zeker de avondschemering en donkere uurtjes niet over (denk 
dus ook aan de NachtVIStoestemming).

Vissen op Atlantische forel (de 
nieuwe naam voor zeeforel) in 
eigen land? Het kan! Voor deze 
vissoort pak je de auto en rijd je 
naar het Lauwersmeer, op de grens 
van Groningen en Friesland. Dat 
daar Atlantische forel zwemt, komt 
doordat al diverse malen honderden 
kilo’s volwassen vissen en tevens 
forelbroedjes zijn uitgezet als on-
derdeel van het project ‘Vissen voor 
Verbinding’. Bij het vissen op Atlan-
tische forel is ‘zoeken’ het devies, 
en dat geldt zeker voor het enorme 
Lauwersmeer. Kies voor plekken 
waar de wind op staat, want forel 
houdt van zuurstofrijk water. Wat 
kunstaas betreft kun je kiezen uit 
lepeltjes, ondiep duikende pluggen 
en spinners. Je kunt ook perfect met 
de vliegenhengel uit de voeten. Kies 
voor een AFTMA #7 hengel voorzien 
van een drijvende lijn en garnaal-
imitaties aan de leader. Ook een 
klein, blauwzilver streamertje doet 
het vaak goed. Met de VISpas kun je 
op het overgrote deel van het Lau-
wersmeer terecht, maar in sommige 
delen – onder meer bij de monding 
in de Waddenzee, aan de noordkant 
– is vissen niet toegestaan. Check 
daarom voordat je gaat vissen altijd 
eerst even de VISplanner.
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>>  SNOEK



>> HÉT                  .NL46

>>  OVERIJSSELSE VECHT 
>>   ROOFBLEI

>>   RIVIEREN EN RIVIERPLASSEN 

MIDDEN-NEDERLAND 
>>   GROTE BAARS

6 7

SCHRIK NIET 
ALS DE VIS JE 

KUNSTAAS 
VLAK VOOR 
DE KANT TE 

GRAZEN 
NEEMT

>> ROOFVISSEN > ZEVEN TOPBESTEMMINGEN

Stromend, visrijk en overzichtelijk 
water: de Overijsselse Vecht – niet te 
verwarren met de Utrechtse naam-
genoot – leent zich perfect voor een 
struinsessie op roofvis vanaf de kant. 
Ook de roofblei is hier uitstekend te 
belagen. Wie met ondiep lopende 
(ratel)plugjes langs de Vecht aan de 
slag gaat – lekker snel binnendraai-
en! – loopt er vroeg of laat ongetwij-
feld tegenaan. Gebruik voor deze vis-
serij een middellange werphengel in 
combinatie met een dunne, gevloch-
ten lijn die soepel door het water 
snijdt. Monteer ook altijd een fluoro-
carbon voorslag; roofbleien zijn lepe 
zichtjagers die een te opvallende lijn 
straal kunnen negeren. Net als elders 
vind je de roofblei in de Vecht vooral 
rond stuwen en bruggen, waar het 
water kolkt en jonge vis in het ge-
drang komt. Houd wel de plaatselijk 
geldende regels en minimumafstand 
tot de stuw en vispassage netjes in 
acht. Is het water al aardig opge-
warmd, probeer het dan ook eens 
met een popper of ander topwater 
kunstaas. Visueel spektakel gegaran-
deerd! Let er bij roofblei – net als bij 
zeebaars – goed op dat je de slip van 
je molen niet te vast zet. De aanbeet 
en eerste run van grote exemplaren 
(60 cm+) zijn in veel gevallen gena-
deloos hard.  

Dat een zichtjager als de baars profiteert van het helder wor-
dende water, blijkt uit de spectaculaire vangsten van roofvis-
sers die zich focussen op Perca fluviatilis. Dat laatste is niet 
zo gek, want de baars is een prachtig gekleurde en fraai ge-
streepte rover die aan licht materiaal prima sport geeft – ze-
ker de écht grote exemplaren. Voor deze vissen van tegen of 
zelfs net over de 50 cm kun je ’s zomers goed terecht op de 
Lek, Nederrijn en Maas. In de koudere maanden verkas je be-
ter naar de diepe plassen die met deze rivieren in open ver-
binding staan. Toplocaties waar je met de VISpas terecht 
kunt en kans maakt op kapitale baarzen zijn de Zandmeren, 
Eiland van Maurik, Gravenbol, Lithse Ham, Gouden Ham en 
Rhederlaag. Ga je werpend vanaf de kant aan de slag? Kies 
dan voor een langere hengel (vanaf 2.70 meter) om ook op 
afstand controle over je aas te houden. Vis je vanuit de boot 
of bellyboat, dan mag je hengel korter zijn. Kies voor ratel-
pluggen of shads van zo’n zeven tot tien centimeter lang. 
Die laatste kun je op verschillende manieren presenteren: in 
combinatie met een jigkop, dropshotgewicht of met een bul-
let weight voor de Carolina of Texas RigFocus op de oever-
zone en het eerste talud naar dieper water. En schrik niet als 
de vis je kunstaas stijf tegen de kant te grazen neemt. Soms 
komen de grote exemplaren tot werkelijk op het zand of pal 
aan de stenen in het ondiepe gezwommen om toe te slaan.


