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Met de spinner vissen op ruisvoorn? Volgens John 
van Gameren (51) bestaat er haast geen eenvoudigere 
én leukere visserij. De snoeken laat hij ’s zomers met 
rust, maar in hetzelfde water vist hij nu met aangepast 
materiaal op ‘roofvoorns’. In en rond zijn woonplaats 
laat de Schiedammer zien hoe doeltreffend spinneren 
op witvis kan zijn.  
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ROOFVISSEN OP
RUISVOORN!

Met speels gemak 
landt John’s 
3-grams spinner 
twintig meter 
verderop in een 

stadswater aan de rand van Schie-
dam. “Met het juiste materiaal zet je 
ultralichte spinnertjes en lepeltjes 
moeiteloos weg. Probeer je dit met 
een zware snoekspinhengel en dito 
molen, dan wordt het echter een 
heel ander verhaal”, legt John uit 
terwijl hij zijn spinner met subtiele 
rukjes binnendraait. Zijn uitrusting 
bestaat uit een 2-grams Jan Schrei-
ner Fair Play spinhengel van 1.95 
meter met daarop een 500-formaat 
molentje dat is voorzien van 12/00 
nylon lijn. Dit is zelfs nog een stuk 
lichter dan de gemiddelde ‘ultra 
light’ set die bij streetfishing of het 
spinneren op baars wordt gebruikt. 
“Maar zo beleef je wel topsport aan 
de rovende witvis”, aldus John. 

WARM WEER
Omdat het vandaag ruim 30 gra-
den wordt, hebben we al heel vroeg 

in de ochtend afgesproken. Al is 
dat wat John betreft voor deze vis-
serij niet per se nodig. “Sterker nog, 
bij dit warme weer zit de ruisvoorn 
overdag juist erg hoog in het water 
en kun je heel goed de scholen vis 
spotten. Nu wordt het – net als met 
snoeken – een kwestie van strui-
nen totdat we vis tegenkomen.” Dat 
laatste duurt precies drie worpen, 
want dan stort een school dappere 
baarsjes zich op John’s spinnertje. 
Na een paar tevergeefse aanvallen, 
haakt hij de eerste vis van de dag. 
“Niet de soort waar we voor komen, 
maar zeker welkom”, zegt de Schie-
dammer als hij het visje terugzet.

ACHTER HET GROEN
Na een paar worpen schuift John 
telkens weer een paar meter op. 
Hij werpt zijn kleine spinner op de 
open plekken tussen de welig tie-
rende waterplanten. “Met normaal 
kunstaas heb je hier ’s zomers niks 
te zoeken, maar dit kleine spul vis 
je eenvoudig over de waterplan-
ten heen. Vaak liggen de vissen pal 

‘Met het juiste 
materiaal zet je 

ultralichte spinnertjes 
en lepeltjes moeiteloos 
een eind weg en beleef 

je topsport aan de 
rovende witvis’
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Waar de ruisvoorns 
tijdens deze repor-

tage vooral van 
de zon genoten, 

konden de baarzen 
niet van de spin-

ners afblijven

achter een pluk groen en schieten 
ze naar boven als de spinner voor-
bij komt”, zegt hij terwijl zijn theorie 
wordt bevestigd. Dit keer is het een 
knappere baars die laat zien hoe ge-
makkelijk de 2-grams spinhengel 
hoepeltje krom gaat op een relatief 
kleine vis. “Je kunt op dit visrijke 
water gerust vele tientallen baar-
zen vangen op een dag, maar laten 
we doorlopen. We komen immers 
voor de ruisvoorn en een eventuele 
blankvoorn als bijvangst.”

ERVAREN POLITIEMAN
Als er na enkele baarzen nog steeds 
nauwelijks teken van witvis is, stelt 
John voor om de polder in te dui-
ken. “Daar lag het gistermiddag ge-
stapeld met ruisers, dus vis vangen 
moet lukken”, zegt de politieagent 
van beroep zelfverzekerd. Tijdens 
de reis erheen vertelt hij over de bij-
zondere dingen die hij tijdens zijn 
27-jarige politieloopbaan heeft mee-

gemaakt. Grappige voorvallen, maar 
ook een eindeloze reeks trieste ver-
halen die een gemiddeld mens 
hooguit in een politieserie ziet. Het 
geestelijk zware werk in combina-
tie met een aantal extreme tegen-
slagen op persoonlijk gebied, maken 
dat John een moeilijke tijd achter de 
rug heeft. “Toen het echt slecht ging, 
stond het vissen even op een laag 
pitje. Maar nu vind ik er gelukkig 
weer mijn rust en ontspanning in.”

JAN SCHREINER FILOSOFIE 
Dat vissen bestaat voor John sinds 
twintig jaar met name uit ultra 
light vissen, volgens het gedachte-
goed van wijlen hengelsporticoon 
Jan Schreiner. John: “Dat houdt in 
dat je materiaal perfect op elkaar 
is afgestemd. Dus een zo licht mo-
gelijke nylon lijn die de actie van 
een lichte hengel volledig tot zijn 
recht laat komen tijdens de dril.” In 
de winter betekent dat voor hem 

snoeken met 5-grams spinhengels 
en ’s zomers voornvissen met mini-
kunstaas. Verder maakt hij af en toe 
een uitstapje naar het vliegvissen 
en penvissen op karper. Voor al die 
ultra light visserijen hoef je overi-
gens niet meteen met dure, handge-
bouwde stokken aan de slag. “Er zijn 
tegenwoordig veel speciale forel-
hengels op de markt. De lichtste va-
rianten zijn doorgaans prima te ge-
bruiken voor deze visserij.”

EEN RITS RUISERS
Eenmaal aangekomen in de pol-
der stemt de aanblik van het wa-
ter John hoopvol. In de kleine sloot-
jes en bredere kommen stikt het 
van de waterplanten, maar laten 
ook de scholen blank- en ruisvoorn 
zich makkelijk spotten. “Hier moet 
er toch wel witvis uit kunnen ko-
men. Een reportage over spinneren 
op roofvoorn met alleen maar baars 
is ook zo wat”, lacht de politieman. 
Toch wordt zijn geduld ook hier da-
nig op de proef gesteld. Interesse 
is er volop: zodra de spinner op het 
water landt, schieten de voorns 
soms wel een meter naar voren 
om het kunstaas te volgen. “Zie je 
dat? Een hele rits ruisers er achter-

aan, maar 
doorbijten 
ho maar”, zegt hij 
lichtelijk gefrustreerd.

WAKKER
Naarmate de zon steeds hoger aan 
de hemel staat, lijken met name de 
ruisvoorns een stuk actiever te wor-
den. Toch happen de vissen nog 
niet vol overtuiging, met een aan-
tal lossers tot gevolg. “Dat komt om-
dat ze een bovenstandige bek heb-
ben. Daar trek je de enkele haak 
wat sneller uit als ze er niet vol voor 
gaan”, legt John uit. Gelukkig komen 
er tussendoor wel de nodige baar-
zen op de kant, dus aan vangsten 
geen gebrek. Op de terugweg lijkt de 
ruisvoorn definitief wakker. Overal 
waar we kijken, zien we scholen rui-
sers voorbij komen. Met grote boeg-
golven komen ze soms wel met zijn 
zevenen achter het kunstaas aan, 
als ware het baarzen. John: “Veel 

Het vissen op ‘roofvoorn’ (blank- 
en ruisvoorn) en kleine baars 
heeft eigenlijk maar één nadeel: 
spinners van het allerkleinste for-
maat (degene die John gebruikt) 
zijn nauwelijks te koop. “Je zult 
ze dus zelf moeten maken, maar 
gelukkig is dat super simpel.” 
John gebruikt voornamelijk 
Indiana en Colorado blaadjes van 
11 tot maximaal 15 millimeter, 
met daaronder een op een enkele 
haak gebonden vliegje dat past 
bij het formaat spinner. “Bijvoor-
beeld een red tag – die kun je 
ook bij vliegviszaken kopen als je 
niet zelf wilt binden.” Het geheel 
maakt hij af met een ruitertje, 
een stukje 0,3 millimeter staal-
draad en een kraaltje tussen het 
blad en de vlieg. “Het staaldraad 
zorgt ervoor dat je meteen een 
soort hakensteker bij de hand 
hebt. Op internet vind je tal van 
instructievideo’s om zelf spinners 
te maken, dus leef je uit.”

>> VOORNSPINNERS 
MAKEN

VOOR DE ULTRA 
LIGHT VISSERIJ ZIJN 

HANDGEBOUWDE 
HENGELS GEEN 

MUST, OOK LICHTE 
FORELHENGELS 

VOLDOEN PRIMA 
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sportvissers weten niet hoe roof-
zuchtig ruis- en blankvoorn kunnen 
zijn. Daarom hoop ik écht dat het 
me vandaag lukt om er een paar 
aan de spinner te vangen. Om het 
roversinstinct van deze witvissen 
aan te kunnen tonen.”

SNOEK EN KARPER
Een meter of vijftig verderop is het 
dan eindelijk raak: een ruisvoorn 
heeft zich vergrepen aan de spin-
ner. Ondanks het bescheiden for-
maat weet de vis de hengel aardig 
krom te trekken. “Nu snap je wat 
voor een feest het is als je een rooie 
rijer van 25 centimeter of meer 
vangt aan deze hengel”, zegt John 
zichtbaar opgelucht als hij de vis 
weer terugzet. “Maar vergis je niet”, 
vervolgt hij, “ook een snoek of kar-
per kan ik nog landen met deze 
hengel. Zolang je maar weet wat 
het materiaal aan kan. Het is voor-
al belangrijk om niet als een gek te 
gaan lopen trekken. Een snoek van-
gen met dit materiaal en deze wa-
tertemperaturen mag echter geen 

doel op zich zijn. Daarom bevis ik 
die pas weer als het herfst wordt.” 

GROTE VOORN
Na een aantal kleine roofvoorns en 
veel baarzen is de vangdrang – on-
danks de verzengende hitte – nog 
niet gestild bij de Schiedammer. “La-
ten we nog even teruggaan naar het 
water van vanochtend.” Ook daar 
is duidelijk vis aanwezig. Naast de 
vele spiegel- en graskarpers spot hij 
een paar scholen serieuze voorns, 
vissen van 25 centimeter en groter. 
“Dát zijn de vissen waar we voor ko-
men.” Helaas lijken die vooral van 
de zon te genieten en zijn het we-
derom de baarzen die bijna elke 
worp de spinner ‘lastig vallen’. Als 
letterlijk op een van de laatste wor-
pen dan toch die enorme ruisvoorn 
toehapt maar losschiet, vindt de po-
litieman het welletjes. “Jullie heb-
ben wel kunnen zien dat ook voorns 
een bepaald jachtinstinct bezitten. 
En hoe eenvoudig je met dit lichte 
spul een visrijke topdag kan heb-
ben”, besluit hij. 

‘NU SNAP JE WAT 
VOOR EEN FEEST 

HET IS ALS JE EEN 
MOOIE ROOIE RIJER 

VANGT AAN DIT 
MATERIAAL’


