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>> ROOFVISSEN > MEERVAL BELLYBOAT TIPS

Zo’n drie jaar geleden raakten 
Jurian van de Graaf (25) en Sjaak 
van der Spek (26) besmet met het 
meervalvirus. Na een periode van 
fanatiek bootvissen op de rivieren 
rondom Rotterdam hebben de 
vismaten hun werkterrein nu 
verbreed naar grote plassen zoals 
de Braassemermeer. In dit artikel 
zoomen we in op hun succesvolle 
bellyboat-aanpak op dit water.
TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

VISpas

BRAASSEMER  MEERVAL!

 “Toen we in 2019 begonnen met meerval-
len was dat niet direct een succes”, steekt 
Sjaak van der Spek van wal. “Die eerste 
bootsessies op de Lek leverden bar weinig 
vis op – we vingen er niet één.” Een week-

je vissen op de Franse Seine later die zomer bracht daar 
verandering in. Jurian: “Rond Parijs kregen we het wél 
voor mekaar, zelfs tot pal naast de Eiffeltoren. We visten 
toen nog heel basic onder het mom van ‘al doende leert 
men’. Een simpel 2D-dieptemetertje, een tros wormen 
onder de clonk teaser en gewoon gaan.”

ZOEKTOCHT
In Frankrijk raakten de mannen verslingerd aan de bru-
te kracht van de meerval. Na jarenlang roof- en karper-
vissen was een nieuwe uitdaging geboren. Vol motiva-
tie gingen de twee Gouwenaren in 2020 daarom verder 
met meervallen in eigen land. Jurian: “Zoveel meerval-
len als in Frankrijk zwemmen hier niet. Het was dus 
echt wel even een zoektocht naar goede stekken in ei-
gen land, maar dat was tegelijkertijd heel leerzaam. 
Ook in het clonken met een kwakhout en het pelagische 
spelletje werden we steeds handiger.” 
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CANADESE DAUWPIEREN
Canadese dauwpieren (15 tot 20 cm) zijn het favoriete 
meervalaas van Jurian en Sjaak. Ze rijgen de meervalha-
ken – ze vissen meestal met twee losse haken, met zo’n 
10 cm ruimte ertussen – flink vol met wormen. De haken 
zijn overigens voorzien van een speciale coating: meerval 
kan metaal waarnemen en mogelijk schrikken van de 
haken. Canadese dauwwormen kun je online bestellen. 
Sjaak: “Dan worden ze snel, vers en gekoeld geleverd.”

‘ AAN NIET TE ZWAAR 
MATERIAAL GEVEN DE 
RELATIEF GEZIEN 
KLEINE VISSEN 
TOPSPORT’

LIVESCOPE
Dat betaalde zich uit in betere vangsten. “Zo vingen we 
een keer vijf vissen in een uurtje, toen kregen we de 
smaak te pakken”, vult Sjaak aan. De vangsten gingen 
pas echt door het dak nadat Jurian een Livescope – een 
hypermoderne 3D-dieptemeter – kocht. “Dat was next 
level. We konden alles ineens heel scherp zien: we spot-
ten niet alleen meer vis, maar konden ook het gedrag 
van de vissen observeren en deze veel effectiever be-
naderen met ons aas.” Dat leverde op de rivieren in de 
Rijnmond al vissen op tot een lengte van 1.80 meter.

BELLYBOAT
In 2020 gingen de vismaten een zakelijk avontuur aan 
en openden ze een vishandel in Gouda – inmiddels is 
ook een tweede vestiging geopend. “Sindsdien komen 
we niet echt om in de vistijd”, zegt Sjaak. “Daarom be-
sloten we begin dit jaar om te investeren in een goede 
PVC-bellyboat met een Floatplus elektromotor. Het idee 
was dat we zo ook het water op konden als we slechts 
een paar uur de tijd hadden – iets wat met de boot toch 
al gauw te omslachtig wordt.” Daarbij was het plan ove-
rigens om met de bellyboat vooral pelagisch achter de 
grote snoekbaarzen aan te gaan. 

MEERVAL IN BEELD
Het was dan ook bij toeval dat ze op meerval stuitten. 
“Tijdens een snoekbaarssessie op de Braassemermeer 
werden boven een diepe kuil meervallen in het scherm 
van de Livescope zichtbaar”, zegt Jurian. “De volgende 
keer dat we daar visten namen we uit nieuwsgierig-
heid een kwakhout mee. Al na een paar keer clonken 

‘KOPBIJTERS’
Waar snoekbaarzen bekend staan als ‘staartbijters’, is 
de meerval juist een ‘kopbijter’. “De meerval grijpt zijn 
prooi meestal bij de kop. Daar houden we rekening mee 
als we met kunstaas vissen”, zegt Jurian. “Op de lange, 
slanke shads van rond de 20 cm die zijn bedoeld voor 
het pelagisch snoekbaarsvissen fixeren we de haak of 
dreg altijd vlak achter de 50-grams jigkop (in plaats 
van een stinger bij de staart). Als jigkop pakken we een 
model met schroefdraad (screw in jighead) en de haak 
monteren we via een kort stukje onderlijnmateriaal.”

MEERVAL MONTAGE
Naar gelang diepte, stroming en wind gebruiken Jurian 
en Sjaak een schuivend gewicht – ook weer met coating 
– van 100 tot 150 gram (in een uiterst geval wordt dit 200 
gram). Dit gewicht wordt gestopt door een stevige meer-
valwartel, waarna de 60 cm lange onderlijn van 80/00 
kevlar onderlijnmateriaal komt. Onderaan hangen de 
twee haken. Soms hangen ze nog een zogenaamde clonk 
teaser boven de haken. Die werkt als een soort van extra 
attractie om de aandacht van de meerval te trekken 
en vast te houden. “Toch gebruiken we die niet altijd”, 
nuanceert Sjaak. “We hebben vaak zat situaties meege-
maakt dat de meervallen er juist van leken te schrikken.”

RUSTIG DRILLEN
“Dril rustig en geef de meerval de tijd om moe te wor-
den”, luidt het advies van Jurian. “Heb je de vis naast je 
bellyboat liggen, geef hem dan eerst een tikje op de kop. 
Vaak gaan ze er dan nog een keer stevig vandoor. Blijf dit 
trucje herhalen totdat de vis niet meer wegzwemt. Dan 
is de meerval rustig tijdens het onthaken. Je kunt de vis 
veilig landen door deze met een handschoen in de bek 
vast te pakken. Wip de haak los met een stevige tang, zet 
de vis desgewenst op de foto en daarna snel weer retour.”
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DIEPE 
KUILEN

Of je nou op rivierplassen, afgesloten plassen 
of de rivier zelf aan de slag gaat; de diepe kuilen 
zijn volgens Jurian en Sjaak vaak the place to be. 

“Steek tijd in een stukje voorbereiding. Heb je geen 
dieptemeter? Met de Navionics Webapp kun je heel 
mooi de dieptekaarten van veel plassen bekijken.” 
Ga tot slot altijd veilig het water op en houd je aan 
de belangrijkste regels en richtlijnen omtrent het 

vissen vanuit de bellyboat – check daarvoor
www.sportvisserijnederland.nl. 

RICHT JE OP DE HOOGSTE VISSEN
De diepte waarop Sjaak en Jurian de meerval zien en 
hun aas aanbieden varieert enorm. “Van iets boven de 
bodem tot zelfs vlak onder het wateroppervlak”, licht 
Sjaak toe. “Zo heb ik al eens meervallen pal naast me 
onder het wateroppervlak zien wegdraaien nadat ik die 
door te clonken van 15 meter diep omhoog had gelokt.” 
In de regel is het hem te doen in de zone van 3 tot 8 
meter onder het wateroppervlak. “Neem daarbij de 
stelregel in acht dat hoe hoger de vis zwemt of stijgt, 
des te actiever deze is en hoe beter hij aast. Heb je de 
keuze uit meerdere meervallen op verschillende dieptes, 
richt je dan eerst op het bovenste exemplaar als je de 
kans op een aanbeet wilt vergroten.” 

NIET TE 
VROEG 
SLAAN

Meervallen ogen enorm 
bruut, maar kunnen heel 

voorzichtig azen. Jurian: “Ze 
pakken de tros wormen meest-

al niet in één keer, maar hangen 
er vaak eerst een tijdje onder. Daarna 

beginnen ze er voorzichtig aan te plukken. Je 
krijgt dan tikjes op je top, maar aanslaan doe je 
pas zodra de vis stevig doortrekt.” Daarbij is het 
zaak om de hengel iets mee te bewegen voordat 
je aanslaat. Sjaak: “Wat ook goed werkt is de lijn 
geklemd tussen je vingers houden, de beugel 
open zetten en de vis heel eventjes te laten gaan 
alvorens je de haak zet. In beide gevallen geldt: 
houd focus. Kijk niet alleen naar het scherm, 
maar let ook continu op je hengeltop. En bedenk 
je dat je beter scherp met één hengel kunt vissen, 
dan op halve focus met twee tegelijk.” 

verschenen er ineens een stuk of 20 meervallen op het 
beeldscherm”, vult Sjaak aan. “We wisten niet wat we 
zagen. Je snapt natuurlijk wel dat we de sessie daarop 
een kwakhout én onze meervalhengels paraat hadden.”

ZAKLAMP-EFFECT
Aangezien de gesloten tijd voor kunstaas inmiddels 
was aangebroken visten Jurian en Sjaak in april en mei 
fanatiek door met de worm. “Sindsdien zijn we zo’n tien 
keer geweest en bijna telkens met succes”, zegt Jurian. 
Het hoogtepunt was een ochtend waarop ze samen ne-
gen ‘Braasemmermeervallen’ vingen. “Vissen van zo’n 
80 tot 120 cm, maar aan relatief licht materiaal heb je 
daar toffe sport aan. Dit formaat is ook iets makkelijker 
vangbaar dan de grote, sluwe, exemplaren op de rivier.”

MET DAGLICHT
Hoewel ze overdag én in het donker hun ‘buikbootjes’ 
te water lieten, bleken de ochtenden het meest produc-
tief. “Met de oudere Livescope konden we alleen in een 
kegelvorm ónder de bellyboats kijken. De nieuwe LVS32-
uitvoering die we hebben aangeschaft maakt het mo-
gelijk om tot wel 60 tot 80 meter rondom te kijken wat 
zich onder water afspeelt”, stipt Sjaak aan. “Dat helpt 
natuurlijk wel mee in de zoektocht naar actieve meer-
vallen in de middelste waterkolom.” Hoe de mannen de 
meervalvisserij op de Braassemermeer in praktisch en 
technisch opzicht aanpakken, lees je in de kaders. 

LICHTE EN ZWARE STOK
Jurian en Sjaak gebruiken voor de ‘Braassemermeerval’ 
meestal een 2.00 m lange jerkbaithengel in de 40 - 80 
gram gewichtsklasse met daarop een 5000-formaat spin-
molen en 20/00 gevlochten hoofdlijn. Jurian: “Omdat we 
hier vooral kleinere exemplaren vangen, beleef je zo toch 
maximale sport.” Tegelijkertijd hebben de twee ook stee-
vast een stevigere annex échte meervalhengel mee. Die 
is 1.90 m lang en zit in de gewichtsklasse van 150 gram, 
waarop een 6000- of 8000-molen met 40/00 gevlochten 
hoofdlijn is gemonteerd. Sjaak: “Op de rivieren is deze 
zware set het uitgangspunt. Zien we op de Braassemer-
meer echter grote meerval in ons scherm verschijnen, dan 
nemen we geen risico en pakken we de zware set-up.” 

Houd altijd 
focus en 
kijk niet 

alleen naar 
het scherm, 

maar let ook 
continu op je 

top.

Vang je op de Braassemermeer of elders in het werkgebied 
van Hoogheemraadschap Rijnland meerval, meld deze 
dan via www.meervalmeldpunt.nl. Zo help je mee aan 
onderzoek én ontvang je een MijnVISmaat meetlint XL. De standaardmontage is bepaald 

geen raketwetenschap. 


