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IJBURGVergeten sportvisparadijs

Als tweede generatie IJburger weet  
Wolf van der Weij (15) uitstekend de weg op 

deze relatief jonge archipel van kunstmatige 
eilanden in het IJmeer. Hét Visblad sloot  

een middag bij hem aan voor een streetfishing 
sessie in het meest oostelijke stukje  

van Amsterdam.
TEKST: JORAN BAL > FOTOGRAFIE: SANDER BOER
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De puntige spijlen van het hek bij Water-
sportvereniging IJburg laten er geen mis-
verstand over bestaan dat de steigers al-
leen toegankelijk zijn voor de leden. Het 
weerhoudt Wolf er echter niet van om de 

randen van de jachthaven uit te kammen op zoek naar 
vis. “Je komt hier vaak baars tegen”, zegt hij terwijl-ie 
met een geplaatste worp zijn kunstaas in de amper een 
meter brede opening tussen de wal en steiger plaatst. 
“Maar met het nu redelijk heldere water is snoek ze-
ker ook mogelijk. Snoekbaars zou me met de wind uit 
noordelijke richting verbazen. Die blijft dan naar mijn 
idee meer onder de boten in de haven liggen.” Vis zit er 
wel degelijk, gezien de tikjes op zijn hengeltop, maar de 
manmoedige baarsjes zijn te klein om het kunstaas vol-
ledig op te slokken. Als zelfs de wissel naar een klein 
shadje niets oplevert, besluit Wolf dat het tijd is om ver-
der te gaan. “We hebben vanmiddag en vanavond nog 
aardig wat stekken op de planning staan.”

ONONTGONNEN
Die bevinden zich vooralsnog allemaal op Havenei-
land-Oost. Tussen het rechthoekige stratenpatroon 
van IJburg ligt behoorlijk wat water waar de sportvis-
ser met een getraind oog heel wat interessante stek-
ken kan spotten. “Toch wordt er hier niet zo heel veel 

gevist”, zegt Wolf als hij op de volgende stek een 
klein plugje laat zwemmen. “Je ziet omwo-

nenden wel eens een hengeltje uitwerpen, Zorg dat 
je licht bepakt 
en dus mobiel 

bent

maar dat mag geen naam hebben.” Zelf vist hij hier nu 
een jaar of tien – eerst op voorntjes en grondels, later op 
roofvis – al zocht hij de rovers in eerste instantie elders. 
“Iets verderop ligt het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar kun 
je mooi op snoekbaars vissen. Maar toen ik in het on-
diepe, heldere water van IJburg een snoekbaars zag lig-
gen, ben ik het hier gaan proberen. Dat zou toch ook 
moeten kunnen, was mijn gedachte.” Dat bleek te klop-
pen, want zijn PR snoekbaars komt niet van het kanaal 
maar ving hij op een steenworp afstand van zijn huis. 
“Een vis van 84 centimeter, hier praktisch om de hoek. 
Er zwemt rondom IJburg meer vis dan je denkt.”

SUBTIELE AANPAK
De eerste vis die Wolf vangt is echter beduidend klei-
ner: het baarsje meet net iets meer dan tien centime-
ter. “Alle grote vis is ooit klein geweest”, knipoogt de 
IJburger. Even later duikt een betere baars op het shadje 
dat hij strak tegen de kant onder een brug presenteert. 
“Deze schaduwrijke plekken moet je nooit overslaan. 
Een worpje of vijf à tien – eventueel in combinatie met 
een kunstaaswissel – is vaak al voldoende om te ont-
dekken of er vis ligt die over de streep te trekken is.” Op 
stekken waar Wolf snoek verwacht bevestigt hij stee-
vast eerst een stalen onderlijntje voordat zijn plug te 
water gaat. “Snoeken die op scherp staan kun je dan 
zonder problemen landen. Lijkt er geen snoek te zitten, 
dan schakel ik weer over naar een fluorocarbon onder-
lijn. Zeker als je met finesse technieken vist (lichte jig-
koppen vanaf 1,8 gram, Carolina rig, twitchbaits) heeft 
een subtiele aanpak de voorkeur. Dat kan echt het ver-
schil maken.”

RIVIERPLAS
Als we verkassen naar de Rieteilanden valt het op dat 
de waterdiepte vrijwel overal gelijk is. “Zo’n twee me-
ter”, schat Wolf. “Het water rondom IJburg is over het al-
gemeen ook vrij ondiep – bij mijn weten niet meer dan 
vier meter. Met een beetje fantasie kun je dit gebied 
zien als een rivierplas van het Buiten-IJ en Markermeer. 
Er zijn twee grote ingangen waardoor de vis ‘de plas’ in 
en uit kan trekken. Zeker richting het voorjaar trekt veel 

‘ OOK SNOEKBAARS 
KUN JE IN HET 
RELATIEF ONDIEPE 
WATER VAN  
HET IJMEER 
VERWACHTEN –  
DIE KOMT IMMERS 
ACHTER DE  
AASVIS AAN’
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vis het ondiepe water op om te paaien.” Dat ook snoek-
baars zich in het relatief ondiepe water prima thuis 
voelt, blijkt als Wolf bij een sluisje een harde beuk op 
zijn hengeltop voelt. “Shit, hij blijft niet hangen. Dit was 
een mooi formaat snoekbaars, hoor”, zegt hij ietwat sip 
terwijl hij zijn shad op tandafdrukken inspecteert. “Kijk, 
je ziet de grijptanden in het gummi staan.” Veel tijd om 
te treuren is er niet, want de route die hij heeft uitge-
stippeld telt nog een aantal interessante tussenstops. 

“Zo’n planning geeft houvast en 
heeft als voordeel dat je vrij aar-
dig kunt uitkienen hoe laat je op 
een bepaalde stek bent.”

GIFBEKER
Op de volgende locatie die we aandoen is dat 
van wezenlijk belang. De nazomerzon is inmiddels 
voorzichtig bezig richting de horizon te zakken en zet 
de jongste wijk van Amsterdam in een sfeervol strijk-
licht. “Nu breekt de mooiste tijd van de dag aan om 
snoekbaars te vangen”, licht Wolf zijn planning toe. In 
dit hoekje van IJburg zoekt hij de glasogen naast een 
kade waar enkele pleziervaartuigen liggen. “Hier is het 
water net wat troebeler en in combinatie met het zach-
tere licht verwacht ik hier wel wat actie.” Die komt er, 
en al snel ook. Binnen de kortste keren staat zijn hen-
gel flink krom en geeft het kopschudden aan de andere 
kant van de lijn aan dat dit een beste snoekbaars be-
treft. Die weet zich op de een of andere manier van de 
haak te ontdoen, Wolf verweesd achterlatend. “Dit is de 
tweede goede vis die er vandaag vandoor gaat”, klinkt 
het vertwijfeld. De gifbeker is echter nog niet helemaal 
leeg. Een stukje verderop klapt er weer een mooie vis 
op de shad, maar ook deze krijgen we niet te zien. De 
snoekbaars duikt onder een steiger en snijdt zo de voor-

>> MATERIAAL
Hengel:  spinhengel van 2.30-2.60 meter  

met een werpgewicht van 5-15 gram
Molen:  1000 tot 3000 formaat met een hoge inhaalsnelheid
Hoofdlijn:  8/00-10/00 gevlochten lijn
Voorslag:   meter fluorcarbon van 28/00-33/00  

(op stekken waar hij snoek verwacht,  
gebruikt Wolf een stalen onderlijn)

Schepnet:  met uitschuifbare steel
Onthaakmat:  opvouwbare variant

TROEFKAART
Ondertussen is Wolf er nog altijd op gebrand om een 
mooie vis voor de camera te krijgen. Daartoe verplaat-
sen we ons naar de brug die IJburg met de rest van 
de hoofdstad verbindt. Gepositioneerd tussen enkele 
fraaie staaltjes street art werpt Wolf secuur de iets die-
pere vaargeul uit. Verder dan wat halfzachte knabbels 
– aanbeten mogen we het zeker niet noemen – komen 
we hier echter niet. Reden voor de jonge IJburger om 
een andere brug als laatste spot te kiezen. “Deze troef 
hield ik achter de hand, want het moet al schemeren 
voordat de vis hier actief wordt.” Het water rondom de 
betonnen fundering waar de pijlers op rusten is de plek 
die de meeste aandacht krijgt. En terecht: al na enkele 
worpen klapt er een mooie snoekbaars op de shad. Aan-
gezien Wolf verticaal vanaf de brug vist om de stek mi-
nutieus uit te kunnen kammen, speelt de dril zich onder 
de hengeltop af. Daarna biedt de lange, uitschuifbare 
steel van het landingsnet uitkomst om de vangst veilig 
te kunnen landen. “Op het nippertje zo’n vis vangen is 
een hele opluchting”, zegt Wolf met een grote grijns op 
zijn gezicht als hij voor de fotograaf poseert. 

IJburg is  
een waterrijk 
gedeelte van 

Amsterdam met tal 
van mooie stekken die 
allemaal in de VISpas 

zijn opgenomen

‘ MET OVERAL WATER OM JE HEEN,  
IS IJBURG EEN PARADIJS VOOR  
DE SPORTVISSER’

slag op de onderste rand hiervan door. Het kost Wolf 
wel eventjes om deze klap te laten bezinken.

LICHT EN KLEIN
Temeer omdat de lichte jigkopjes van 1,8 gram nu alle-
maal uit zijn tackle box verdwenen zijn – de rest van de 
voorraad ligt thuis. “Als je zoals nu bij wijze van spreken 
op de vierkante meter vist en slechts hele korte, onder-
handse worpjes maakt, is een zo lang mogelijk zweef-
moment van het kunstaas echt essentieel. Vandaar dat 
ik zo licht vis.” Daarbij valt het tevens op dat Wolf met 
relatief klein kunstaas vist. “Je stemt het formaat van 
de shad natuurlijk af op de jigkop en de bijbehorende 
haak. In dit geval is dat dus vrij klein. Maar ook als ik 
zwaarder vis zijn mijn shads hooguit 4,5 inch (11 centi-
meter) lang. Meestal gebruik ik spul van een centimeter 
of zeven à acht lang. Op kleiner kunstaas vang je even-
eens grote vissen.” Zo ving hij zijn grootste snoeken op 
IJburg (vissen van meer dan een meter) op kleine plug-
jes en shadjes. “Terwijl als ik met ‘groot’ kunstaas vis, 
de vangst voornamelijk uit grote baars bestaat. Wie het 
weet, mag het zeggen.”

VISpas


