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QUALITY 
TIME MET 
HET GEZIN

Bij de familie Van Daal vissen ze allemaal. Vader 
Oscar (35), moeder Inge (33) en zoons Luca (6) en Elia 
(4) trekken er vrijwel wekelijks met de hengels op uit. 
De sessie waarbij Hét VISblad een kijkje nam is het 
kamp van het gezin uit Oirschot opgeslagen langs de 
Waal in de Bommelerwaard. TEKST: JORAN BAL > FOTOGRAFIE: SANDER BOER
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 “P apa, zit daar vis?”, vraagt Elia aan zijn va-
der Oscar. “Ja natuurlijk, jongen. Maar 
je moet het kunstaas wel indraaien, hè 
vriend. Anders gebeurt er niks.” Intus-
sen vult broer Luca de voerkorf, zodat pa 

daarna de worp kan verzorgen – de korf is nog net iets 
te zwaar om zelf weg te kunnen zetten. Met een stok-
je wordt provisorisch een soort anker aan de korf ge-
maakt. Oscar: “Anders ligt-ie zo aan de andere kant van 
het kribvak. Houd de boel goed in de gaten hè jongens? 
En draai af en toe de lijn strak.” Vanaf het strandje langs 
de Waal klinkt instemmend gemompel. Het optrekken 
van bouwwerken uit zand vraagt op dit moment net 
even wat meer aandacht.

SNOEK FAVORIET
Moeder Inge staat intussen fanatiek met kunstaas te 
werpen vanaf de naastgelegen krib. Minutieus kamt ze 
met een shad het geultje langs de zandplaat uit op zoek 
naar snoekbaars. Al is snoek ook van harte welkom. “Dat 
is mijn favoriete vissoort. Vanwege de mooie tekening 
en het ietwat prehistorische uiterlijk. Als ik een snoek 
vang ben ik écht heel erg blij.” Omgekeerd geldt hetzelf-
de: als een mooi exemplaar van Esox lucius weet te ont-
snappen, kan ze daar intens van balen. “Ooit verspeel-
de ik een grote snoek doordat ik even op Oscar moest 

wachten om de vis te landen – dat doe ik bij dat slag 
vissen nog niet zelf. Toen hij kwam had de vis zich al los 
gesparteld. Daar was ik echt wel een tijdje zuur van.”

VISSEN ÉN SPELEN
Oscar kijkt het familietafereel staand naast de op het 
strandje opgetrokken bivy – met daarin een kleedje, 
rugzakken, tackle box, gasbrandertje, schepjes en an-
der speelgoed – bijzonder tevreden aan. “Dit is voor ons 
allemaal geweldig. De jongens kunnen hier vissen én 
leuk spelen. Schelpen zoeken, pootjebaden, zandkaste-
len bouwen.” Met de passerende schepen, een overvlie-
gende straaljager en rondlopende koeien en schapen 
is er bovendien genoeg te zien en doen langs de Waal. 
“Mijn vrouw is hier ook aan verknocht, zowel aan het 
vissen als aan deze omgeving. Je komt hier praktisch 
niemand tegen en hebt het rijk voor je alleen. Dat is 
toch pure luxe?!”

INHAALSLAG
De visuitstapjes met het hele gezin begonnen vijf jaar 
geleden. “We stonden op een camping aan de Merwe-
de, dus uiteraard ging ik af en toe even vissen. Inge zag 
mij met een hengel bezig en toen kwam de competitie-
drang opborrelen. Vervolgens was ik mijn hengel kwijt, 
dus heb ik er ook een voor haar aangeschaft. Zo is het 

balletje gaan rollen.” Dat terwijl Inge eerst helemaal 
niets met vissen had. “In mijn familie wordt niet gevist, 
dus ik was er niet mee bekend – en onbekend maakt 
onbemind. Oscar en de kids vissen graag, dus heb ik het 
ook maar eens geprobeerd. De hele tijd toekijken is ook 
zo suf.” De eerste keer dat Inge een snoekbaars ving, 
was ze om. “Dat vond ik zo gaaf. Sindsdien ben ik fana-
tiek bezig met een inhaalslag.” 

NIET ALTIJD FOCUS
Als het topbelletje rinkelt, is alle aandacht van Luca en 
Elia direct op de hengel gericht. “Kan ik hem nu al bin-
nendraaien?”, vraagt de oudste zoon. “Nog heel even 
wachten Luca, kijken of de aanbeet doorzet”, antwoordt 
pa. Dat is helaas niet het geval. Omdat aan een werp-
molentje draaien stiekem toch wel heel leuk is, wordt 
de korf alsnog binnengehaald. Kan die vervolgens ook 

weer gevuld worden en de pier aan de haak ververst 
– tel uit je winst. “Feedervissen is ideaal, want dit kan 
prima zonder dat de kids de hele tijd gefocust hoeven te 
zijn. De animo om te vissen is de ene dag nu eenmaal 
groter dan de andere dag, zeker bij Elia. Al willen ze wel 
steevast graag vis vangen. Dat staat op zo’n dag aan het 
water voorop.” 

MEER DAN VISSEN
De soort en het formaat maakt daarbij niet uit. “Groot 
of klein, vis is vis”, zegt Luca stellig. Vervolgens noemt 
hij een rijtje soorten op van zijn palmares: snoekbaars, 
baars, grondel, blankvoorn, blauwneus en paling. “Je 
kunt hier van alles vangen.” Mocht het een keer karig 
zijn qua vangsten, dan is er volgens pa ook geen man 
overboord. “Natuurlijk vinden ze het superleuk als ze 
een knal op het kunstaas krijgen of het topbelletje rin-

Het PR snoek-
baars van Oscar 

staat op 82 cm. ‘Mijn 
vrouw ving onlangs een 

vis van 80 cm, dus ik 
voel de hete adem in 

mijn nek’
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kelt, maar ze klagen niet als ze niks of weinig vangen. 
We hebben ze geleerd dat het geen kwantiteitsspelletje 
is. Kwaliteit staat bij ons voorop: een leuke dag. Dat gaat 
verder dan alleen vissen.” Bijvoorbeeld knakworst klaar-
maken op de gasbrander. De broodjes worden door Elia 
en Luca rijkelijk voorzien van mayo en ketchup, een dag 
in de buitenlucht maakt immers hongerig.

NATUURWEETJES
“Dat is geen wesp hoor, maar een pyjamazweefvlieg”, 
zegt Luca wijs als het zwartgeel gestreepte insect vlak-
bij de arm van de verslaggever stilhoudt. “Die steekt niet 
en kan heel stil op dezelfde plek in de lucht blijven han-
gen.” Ook over de schelpen en krabbenpantsers die her 
en der langs het water liggen heeft de 6-jarige het no-
dige te melden. “Kinderen steken zo stiekem een hoop 
op over de natuur”, zegt Oscar lachend. “Dat is het mooie 
van buiten zijn. Als je een beetje goed om je heen kijkt 
zie je hier onder meer boerenzwaluwen, ooievaars en 
buizerds. De koeien die hier rondlopen vindt Luca ook 

prachtig. Hij is gek van dieren.” Dat is ook de reden dat 
ze geen vis meenemen voor eigen consumptie. “Daar 
zou-ie als dierenvriend niet blij van worden”, zegt Inge. 
“Bovendien houd ik niet van vis.”

INTENS GENIETEN
Op haar bord dan, want met de snoek die ze na de lunch 
vangt gaat ze maar wat graag op de foto. Elia poseert 
met enige tegenzin aangezien hij net een ‘dierentuin’ 
aan het maken was van de shads – zonder haak – uit de 
tackle box van zijn ouders. Zo maakt iedereen uit het ge-
zin er op zijn eigen manier een leuke dag van. “Dit vind 
ik genieten hoor”, zegt Inge tevreden nadat de snoek is 
teruggezet. “Je bent lekker buiten en er even helemaal 
uit. Ik was altijd al een buitenmens, maar ga er nu zelfs 
op uit als het slecht weer is.” Dat betreft – op de geslo-
ten tijd na – vrijwel altijd roofvissen met kunstaas. “Lek-
ker werpen en actief bezig zijn. Op een stoeltje zitten 
wachten tot de dobber onder gaat, daar heb ik het ge-
duld helemaal niet voor.”

LIEVER DE RIVIER
De avonturen langs de waterkant worden soms ook 
op video vastgelegd. “Mensen geloven vaak niet dat 
die mennekes zelf hun vis vangen”, zegt Oscar. “Maar 
ze gaan al met ons op pad sinds ze een jaar of drie zijn. 
Dus inmiddels hebben ze best wat ervaring opgedaan.” 
Het vissen met de vaste stok – de basis van de hengel-
sport – doen de jongens ook wel eens aan een vijver in 
Oirschot, maar ze gaan toch liever naar de rivier. “Hier 
is de vaste hengel geen optie. Bovendien vinden ze zo’n 
werphengel ook wel interessant. En je ziet hun tech-
niek steeds wat beter worden. Zeker Luca heeft het al 
aardig onder de knie”, zegt pa trots. Die heeft dan ook al 
menig vis gevangen “Het is prachtig om te zien hoe be-
vlogen en enthousiast de jongens reageren op een aan-
beet en het binnenhalen van de vis”, vult Inge aan.

QUALITY TIME 
Als het tegen het einde van de middag loopt, wordt 
het tijd om er een eind aan te breien. Het was niet be-
paald wild vandaag, maar iedereen heeft zijn visje ge-
vangen – op Elia na, al maalt die daar geen seconde om. 
“Het was fantastisch weer, we zijn lekker buiten bezig 
geweest en hebben allemaal genoten van quality time 
met elkaar”, zegt Oscar terwijl Inge toch nog even snel 
de krib op is gelopen om te kijken of ze nog een snoek-
baars kan vangen. “Op zulke dagen moeten we altijd 
in de gaten houden dat we bijtijds stoppen zodat de 
kinderen ook weer op tijd in bed liggen. Op een visdag 
vliegt de tijd en is het laat voor je er erg in hebt.”

Een video in de reeks Vraag 
het aan Ed maakte Os-

car enthousiast voor het 
snoekbaarsvissen. “Daar heb 

ik me toen in vastgebeten en het 
vrij fanatiek opgepakt. Wekelijks ging ik naar 
de Maas en later ook de Waal toe om deze 
visserij – werpend vissen met shads – onder 
de knie te krijgen. Iedere keer als ik dacht het 
wiel te hebben uitgevonden, werd ik met mijn 
neus op de feiten gedrukt en kon ik als het 
ware opnieuw beginnen.”

Inmiddels heeft hij het aardig in de vingers. 
“Het is deels ook stekkennis. Dit kribvak ken ik 
bijvoorbeeld goed omdat ik hier ook wel eens 
zwem. Daar ligt de zandplaat, daarachter het 
talud, verderop vind je een hoop steenstort en 
een geultje dat net iets dieper is. Dat zijn de 
hotspots, maar op alle plekken in dit kribvak 
heb ik vis gevangen. Soms strak tegen de krib 
aan, maar ook hier in het midden en vlak voor 
mijn voeten.”

De riviervisserij pakt Oscar doorgaans niet 
extreem licht aan. “Doorgaans vis ik met 
jigkoppen van 10-14 gram. Als het niet zo hard 
stroomt, ga ik wel eens lichter.” In zijn tackle 
box zitten verder verschillende typen shads 
– schoepstaart, vorkstaart, slug – in verschil-
lende formaten en kleuren. “Al ben ik wat dat 
laatste betreft vrij nuchter, net als de vis dat 
volgens mij is. Je hoeft echt geen 25 verschil-
lende kleuren bij je te hebben. Natuurlijke 
kleuren (bruin en grijs) en groen zijn favoriet, 
al pak ik af en toe ook wel eens iets anders en 
nieuws wat ik in de hengelsportzaak zie.”

Op een dag als vandaag is Oscar volop aan het 
assisteren bij zijn zoons en komt hij zelf wat 
minder aan vissen toe. “Dat vind ik prima. De 
rest van het gezin moet het ook naar zijn zin 
hebben, dan geniet ik ook.” Soms gaat hij ook 
alleen op pad. “Dan ben je een stuk mobieler 
en minder aan één plek gekluisterd. Zo’n dag 
deel ik anders in. Nu hebben we hier ons 
kampement opgeslagen en bevis ik de nabij-
gelegen kribben. Ben ik in mijn eentje, dan 
hanteer ik veel meer een hit & run tactiek. Na 
een handjevol worpen zonder aanbeet, schuif 
ik door naar een volgende spot. Soms is het 
taai en een dag van 1.000 worpen, maar dan 
is die ene vis ook prima. Een dag lekker buiten 
zijn is voor mij net zo belangrijk.”

Inge: 
“Mensen hebben 

vaak geen idee dat er 
in Nederland zulke 
mooie plekjes zijn.”
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