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>> ZEEVISSEN > IN EEN OUDE ZEEARM

Wie nog altijd denkt dat het Oostvoornse Meer 
vooral een vliegvisparadijs is, kent duidelijk niet 

alle mogelijkheden van dit bijzondere water. 
Daniël van der Post (43) belaagt de forellen in deze 
oude zeearm met zogenaamde ‘wobblers’. Vanuit 
het kielzog van zijn kayak keek Hét VISblad een 

ochtend over zijn schouders mee.
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OOSTVOORNSE
FORELLEN 

VANUIT DE KAYAK MET ‘WOBBLERS’

 “N ormaal gesproken ga ik verderop te 
water, maar aan deze oever kan het 
praktisch overal”, zegt Daniël terwijl hij 
zijn vest dichtritst. Op het zandstrand 
voor onze voeten liggen onze kayaks 

reeds klaar. Kort legt Daniël ons uit hoe het besturen 
van de vaartuigen in zijn werk gaat. Tot slot zet hij zijn 
polaroid zonnebril op ter bescherming tegen de felle 
zon. Niet veel later ‘trappen’ we ons een weg naar de 
overkant van het water. De verkeersuis van de drukke 
toegangsweg naar de Maasvlakte achter ons dooft ver-
der uit met elke meter die we afleggen.

ONDERWATERBERGEN
Wanneer ik halverwege de oversteek mijn kayak naast 
die van Daniël manoeuvreer, laat hij zien waarom het >>

cruciaal is om hier nauwkeurig te navigeren. Op het 
scherm van zijn dieptemeter zie ik een kluwen aan 
dieptelijnen waartegen de gele vaarlijnen van onze ka-
yaks scherp afsteken. “Zoals je ziet zijn de taluds hier 
bijzonder steil en grillig”, vertelt de geboren Zeeuw ter-
wijl hij een schuin oog op de kaarsrechte oever houdt. 
“Pal onder de kant kan het heel diep zijn, terwijl je vlak-
bij op open water ineens weer een ondiepte vindt. Hier 
en daar liggen zelfs ‘onderwaterbergen’ – op de diep-
ste plekken van het Oostvoornse Meer staat wel veer-
tig meter water.” Voor het volgen van de taluds vindt 
Daniël een dieptemeter vrijwel onontbeerlijk en een 
waterkaart ideaal. De kaart op zijn visvinder heeft hij 
gemaakt door al vissend de dieptedata te ‘loggen’. “Dat 
heeft inderdaad veel vaartijd gekost, maar ik kom hier 
dan ook al jaren”, zegt hij grijnzend.
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>> WOBBLERS

Daniël is een groot fan van wobblers voor zijn 
visserij op Oostvoornse forellen. Hij gebruikt ze in 
gewichten van 10 tot 15 gram. Wobblers hebben 
eenzelfde, geweldige actie als lepels – onregelma-
tig schommelend en licht flankend – maar lopen 
ondieper en werpen als een tierelier. Direct na de 
worp draait Daniël de lijn strak, vervolgens laat hij het 
kunstaas even afzinken om daarna in één tempo binnen te draaien met zo 
nu en dan een korte pauze. Trollend vissen kan ook uitstekend met wobble-
rs, bij voorkeur aan een lange lijn om ze op diepte te krijgen (veertig meter 
achter zijn kayak vist Daniël zo’n vier meter diep). Een voordeel ten opzichte 
van pluggen is dat wobblers beter geschikt zijn voor het vissen met één 
enkele haak zonder weerhaak (dreggen zijn verboden op het Oostvoornse 
Meer). De kans om een vis goed te haken is aanzienlijk kleiner bij pluggen 
die van slechts één haak zijn voorzien. Bij het vervangen van de dreg op de 
wobbler monteert Daniël de enkele haak middels drie splitringen. Dit om 
het risico op lossers te verkleinen.

>> OUDE ZEEARM
Het Oostvoornse Meer is met recht een uniek VISpaswater. Deze oude 
zeearm werd in de jaren ’60 afgedamd, waardoor in de loop der tijd 
een bijzondere habitat is ontstaan. Door de jarenlange foreluitzet-
tingen vormt het Oostvoornse Meer een uitdaging voor vliegvissers en 
kunstaasvissers. In de winter is het water kraakhelder, maar in de zomer 
verandert het als gevolg van algenbloei vaak in groene soep. Om dit 
verschijnsel tegen te gaan en verdere verzoeting te voorkomen, wordt 
al jaren vers zeewater het brakke meer ingepompt. De platvislarven die 
daarbij meekomen, gedijen uitstekend in het meer. Vangsten van botten 
van veertig centimeter zijn tegenwoordig dan ook heel normaal. Forel staat vaak garant voor een spectaculaire dril.

Wobblers 
zijn verkrijg-

baar in tal van 
kleuren en 
gewichten

vis een salto en kort daarna schiet hij los. “Dat was een 
mooie”, mompelt Daniël licht beteuterd. Verrast is hij 
echter niet. “Vis verspelen hoort er een beetje bij op dit 
water. Dankzij hun zachte bek lossen forellen een haak 
nu eenmaal snel.”

ACROBATIEK
Daniël legt uit dat niet alle forelsoorten zich exact het-
zelfde gedragen. Bruine forellen springen bijvoorbeeld 
minder vaak en houden zich dieper op dan hun lichter 
gekleurde neefjes – doorgaans rond een meter of vier, 
soms nog veel dieper. De ‘regenbogen’ zoeken hun voed-
sel ondieper en halen bij een dril vaak halsbrekende 
toeren uit. “Die acrobatiek is een vloek én een zegen”, al-
dus Daniël. “Want eerlijk is eerlijk: vis lossen is jammer, 
maar spectaculair is het wel.” Vanwege hun zachte bek 
en wilde vluchtgedrag vist Daniël met zachte hengels 
die flink dempen. Op de spoel van zijn molens zit dun-
ne, gevlochten lijn (6 kilogram trekkracht) – voor verde-
re worpen – met daaraan een drie meter lange fluoro-
carbon voorslag (18/00). “Forellen zijn echte zichtjagers”, 
verklaart Daniël. “Een te dikke onderlijn schrikt ze af.”

OPLUCHTING
Dat zijn ervaring en materiaalkeuze lonen, blijkt met de 
vangst van de eerste regenboogforel nog geen kwartier-
tje later. Opnieuw neigt de vis tot springen, maar Da-

‘ MONTEER DE 
ENKELE HAAK 
MIDDELS DRIE 
SPLITRINGEN  
OM HET RISICO 
OP LOSSERS TE 
VERKLEINEN’

niël is alert: direct na de aanbeet steekt hij zijn top on-
der water en stuurt de vis met zijn hengel opzij. Na een 
spannende dril die Daniël in opperste concentratie tot 
een goed einde brengt, schuift hij de vis beheerst in het 
landingsnet. Een zucht van opluchting is duidelijk hoor-
baar, de fotograaf klikt er vervolgens flink op los. Na-
dat Daniël de weerhaakloze enkele haak in een hand-
omdraai heeft verwijderd, keert de forel met een flinke 
staartslag terug in zijn element.

GECLUSTERD
Ook in de uren daarna laat Daniël zien dat hij de Oost-
voornse forellen feilloos weet te vinden. Actief azende 
vissen lijken zich specifiek boven vier meter water op 
te houden en de aanbeten komen ‘geclusterd’, met lan-
ge tussenliggende periodes zonder actie. “Dat is typisch 
voor dit water”, zegt Daniël wanneer we rond het mid-
daguur afscheid nemen. “Het kan uren stil zijn en dan 
ineens even helemaal losgaan.” In totaal heeft hij deze 
ochtend drie vissen weten te vangen; maar liefst zeven 

exemplaren schoten los. Dat de bruine forellen zich niet 
hebben laten zien, is volgens Daniel allesbehalve bijzon-
der. “Waarom dit zo is weet ik niet precies, maar ik vang 
regelmatig maar één soort forel op een visdag. De groot-
ste vissen die ik hier vang – prachtige exemplaren van 
soms wel 65 centimeter – zijn trouwens de bruine fo-
rellen.” Knipogend: “Maar goed, helemáál op bestelling 
vang ik ze ook weer niet.”

ZACHTE BEK
Daniël laat zijn kayak stilvallen en grijpt naar een van 
zijn hengels die achter hem in de steun staan. Het kunst-
aas in de speld lijkt op een lepel, maar is wat dikker. “Dit 
is een wobbler”, verklaart hij. “In Denemarken vissen ze 
hiermee massaal op zeeforel. Wobblers lopen iets min-
der diep dan lepels, maar hebben een fantastische ac-
tie – met ander kunstaas vis ik hier bijna niet.” Dat ook 
de Oostvoornse forellen de wobbler waarderen, blijkt als 
Daniël al bij de derde inzet een fraaie regenboogforel van 
zeker een halve meter haakt. Vlakbij de kayak maakt de 


