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De baars wordt ook wel eens ‘jongensvis’ genoemd. Hij is immers eenvoudig te 
vangen, overal aanwezig en daarom naast voorntjes een van de eerste vissoorten 
waar vissende kinderen kennis mee maken. Bij Ruud van Halen uit Brielle is de 
liefde voor het baarsvissen – zeker als het grove baars betreft – nooit overgegaan. 
Deze maand gaan we speciaal met hem op pad voor een masterclass baarsvissen. 
Bekijk de video op www.hetvisblad.nl.

TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE MILAN RINCK CAMERA SYTSE VAN DER HARST

e baarsvisserij van 
Ruud van Halen 
(voor zover hij 

weet geen familie van Eddie) 
lijkt in niets op het traditio-
nele baarspeuteren dat in de 
Noordkop wordt beoefend. 
Daar vissen ze veelal stijf 
tussen de rieten met korte, 
hypergevoelige trilhengeltjes 
en stukjes worm en pinkies 
op mini-baarsjes. Voor zijn 
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BAARZENBAL IN BRIELLE

baarsvisserij gebruikt Ruud 
hengels van soms wel zeven 
meter of langer – net waar 
de baars zich op dat moment 
ophoudt. En in de haven van 
Brielle is dat lang niet altijd 
dichtbij de oever. Naast een 
vaste hengel bestaat Ruud 
zijn uitrusting verder uit een 
tweede hengel met daarop een 
flinke voercup, landingsnet, 
schaar en hakensteker. En, 

zeker niet onbelangrijk, twee 
grote dozen wormen. Een 
met mooie piertjes voor aan 
de haak en één met ‘slangen’ 
die straks tot lokvoer worden 
omgetoverd.

telescoop
Ruud zijn vaste hengel is lang 
en telescopisch. De flinke 
stenen muur direct achter de 
houten steiger is hier de reden 

staanDe Haak
Voor het baarsvissen in de 
ruim twee meter diepe haven 
gebruikt Ruud een pen met 

een gram drijfgewicht. Lichter 
is niet nodig: baarzen zijn 
geduchte rovers die bepaald 
niet ‘lummelen’ met het aas en 

meestal gretig toehappen. De 
nylon hoofdlijn mag daarom 
gerust 14/00 dik zijn met daar-
aan, indien nodig, een iets dun-
nere onderlijn met een haak 
nummer 14. Ruuds voorkeur 
gaat uit naar fluorocarbon, 
omdat dit onder water nage-
noeg volkomen onzichtbaar is. 
Op de (hoofd)lijn zet hij eerst 
een druppeloodje (bulkloodje) 
op circa 40 cm van de haak. 
Tussen dit loodje en de lus in 
lus-verbinding met de 25 cm 
lange onderlijn, komt een vijf-
tal loodhageltjes. De kleinste 
daarvan zit onderaan en hangt 

net tegen de lus. Een loodzet-
ting die evengoed voor het 
vissen op brasem dienst had 
kunnen doen. Met dit verschil 
dat de onderlijn voor baars niet 
zwaar op de bodem ligt, maar 
wordt gevist met een staande 
haak. Oftewel met het aas net 
tegen de bodem.

pRikken, niet RiJGen
Uit de doos met mooie, rode 
mestpiertjes pakt Ruud er één 
van een centimeter of vijf, 
waarna hij het haakje net onder 
de kop door de worm prikt. 
De pier wordt dus niet op de 

VEEL WORMEN
Dat deze manier van baarsvissen om meer wormen vraagt dan er in een 
doosje van één euro passen, moge duidelijk zijn. Voor als aas aan de haak heb 
je niet eens zo heel erg veel wormen nodig, maar het knippen en cuppen van 
pieren vraagt om een aardig voorraadje pieren. Dat hoeven niet per se mest-
pieren te zijn. Ook regenwormen voldoen prima en die zijn overal te vinden. 
Geen zin of tijd om zelf op wormenjacht te gaan? Koop dan een zak (oftewel 
een kilo) forse dendrobaena’s, want baarzen hebben een flinke eetlust.

Zorg dat je voldoende wormen bij je hebt om te cuppen en aan de haak te prikken.

Ruud van Halen laat ed in de haven van 
Brielle kennismaken met baarsvissen 
in zijn puurste vorm: het vissen met de 
vaste hengel en de worm.

wormen knippen en cuppen is essentieel om baars op je stek te 
krijgen en te houden

van. Het afsteken van een lan-
ge insteek-of oversteekhengel 
geeft heel wat meer proble-
men dan het simpelweg in- en 
uit elkaar schuiven van een 
lange telescoophengel. Vooral 
als je met een korte opslag 
vist. Ben je aangewezen op 
insteek of oversteek, dan kun 
je beter voor een wat langere 
opslag kiezen. Zo hoef je bij 
het landen van een vis hooguit 
één hengeldeel los te trekken. 
Wel heeft mijn leermeester 
voor vandaag geheel volgens 
de witvisregels van deze tijd 
elastiek in de hengeltop. Dat 
biedt namelijk de mogelijk-
heid om met relatief dunne 
lijnen toch supersterke vissen, 
in dit geval (hopelijk grove) 
baarzen, te vangen.
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haak geregen, maar die laatste 
er slechts één keer doorheen 
geprikt. Zo blijft de worm 
op de haak goed bewegen en 
daarmee extra aantrekkelijk 
voor baars. Die reageert im-
mers veel sneller en feller op 
een bewegende prooi dan één 
die ‘zo dood als een pier’ in 
het water hangt. Ruud laat de 
worm langs een meerpaal op 
circa zeven meter voor hem 
zakken, maar daarna blijft het 
angstvallig stil. ‘Het zal toch 

niet gebeuren?!’, denk ik bij 
mezelf. Staan we hier met 
cameraman, fotograaf en alles 
wat bij Visblad TV komt kijken, 
maar dan willen de baarzen 
niet bijten!

cUppen
“Moet je opletten”, zegt 
Ruud. Hij pakt de hengel met 
daaraan het ‘centenbakje’ en 
propt een kluit grote wormen 
in het cupje. Die knipt ie 

vervolgens met een speciale 
wormenschaar (drie scharen 
in één) in stukjes en ‘cupt’ 
die precies naast zijn dob-
ber. De stukjes worm hebben 
amper de bodem bereikt, of de 

Beste BaaRs
Dus drop ik twee volle cups 
met geknipte wormen stijf 
naast het jacht, om daarna 
op die plek ook mijn aas te 
laten zakken. Al vrij snel 
laat mijn pennetje een paar 
twijfelachtige bewegingen 
zien, maar de eerste keer tik ik 
mis als ik de haak wil zetten. 
Dan zakt de pen ineens weg 
en een seconde later vliegt 
meer dan een meter elastiek 
nummer 6 (1,2 mm dik) uit 
mijn hengel. De loeisterke vis 
schiet een paar keer met een 
rotgang onder de boot door 
en wil maar niet van opgeven 
weten. “Als je een aap leert 
klimmen!” zeg ik gekscherend 

tegen Ruud als even later een 
bovenste beste baars uitgeteld 
in het net glijdt. Minstens 
35 cm lang, prachtig gekleurd, 
mooi hoog en vooral modder-
vet. Dat zijn de vissen waar ik 
voor gekomen ben en die ik 
dankzij Ruud zijn ervaring en 
speurwerk – baars houdt nu 
eenmaal van samenscholen en 
moet je eerst zien te vinden – 
heb weten te vangen.

pUURste voRM
Hoewel deze eerste baars 
van mij meteen de grootste 
van de dag zal blijken te 
zijn, vangen we nog diverse 
30-plussers aan onze vaste 
hengels. Dankzij Ruud zijn 

aanpak en expertise heb ik 
kennis gemaakt met een 
visserij die zijn weerga niet 
kent. Baarsvissen met de 
vaste hengel en een worm is 
vissen in zijn puurste vorm. 
Een voor veel sportvissers nog 
onbekende, maar tegelijker-
tijd zo eenvoudige en leuke 
manier. Als de opnames erop 
zitten, ga ik dus meer dan 
tevreden op weg naar huis. 
In de auto slinger ik meteen 
een CD aan van – hoe kan 
het ook anders? – Van Halen. 
Passerende automobilisten 
kijken vol ongeloof toe als 
ze me zien headbangen op 
het vermaarde Jump. Hoezo, 
baars een jongensvis?!

MINIMUMMAAT EN 
GESLOTEN TIJD
De worm kent gelukkig geen 
gesloten tijd meer, dus mag je 
hem heel het jaar als aas gebrui-
ken. Baars kent echter wel een 
gesloten tijd. Die loopt van 1 april 
tot de laatste zaterdag van mei 
oftewel Nationale Hengeldag. 
Elke in die periode gevangen 
baars dient weer netjes direct 
ter plekke te worden teruggezet. 
Maar dat deden jullie als echte 
sportvissers natuurlijk altijd 
al! Bovendien kent baars een 
wettelijke minimummaat van 
22 centimeter die sowieso het 
hele jaar door geldt.

VISPAS EN DAGVERGUNNING
Om in de haven van 
Brielle te mogen vis-
sen, moet je lid zijn van 
Hengelsportvereniging 
De Watergeus. Die 
geeft ook de VISpas 
uit en is aangesloten 
bij Sportvisserij 
Zuidwest Nederland. 
Daardoor mag je 
ook vissen in alle wateren die in de bijbehorende 
 Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan. Wil je echter eerste 
de kat uit de boom kijken alvorens lid te worden? Dan kun je bij de plaatse-
lijke hengelsportwinkel voor enkele euro’s een dagvergunning kopen.

dobber schiet al onder. Even 
later verschijnt een maatse en 
vooral dapper vechtende baars 
van circa 27 cm aan de op-
pervlakte. De eerder genoemde 
baarspeuteraars zouden een 
moord doen voor zo’n vis. En 
dit was nog maar het begin: 
een krap kwartiertje later heeft 
Ruud baars nummer vijf tijde-
lijk kennis laten maken met 
de wereld boven water en staat 
de volgende als het ware al 
weer in de rij om gevangen te 
worden. Ik heb genoeg gezien 
en krijg zoals Marco altijd zegt 
‘ernstige vangdrang’, dus tuig 
ik als de wiedeweerga mijn 
hengel op.

in De scHaDUw
Niet veel later laat ik een 
vergelijkbaar tuigje als dat van 
Ruud – zij het met een langere 
opslag aangezien ik met een 
oversteekhengel vis – te water. 
Onze Briellenaar heeft het dan 
al met zijn zoveelste mooie 
baars aan de stok. De vissen 
zijn compleet los, schieten 
van links naar rechts door het 
water en trekken het elastiek 
daarbij vaak een flink eind uit 
de hengeltop. Kennelijk heeft 
zich rondom de meerpaal een 
hele school baarzen van 20 tot 
30 cm verzameld, waar ze zich 
te goed doen aan de stukjes ge-
cupte worm en de pier aan de 
haak. Tussen Ruud zijn stek en 
mij ligt echter een motorjacht. 
Uit ervaring met het vissen 
op voorn in de winter, weet ik 
dat de dikste voorns dikwijls 
voorzichtig zijn en bij voorkeur 
in de veilige schaduw van een 
aangemeerde boot vertoeven. 
Voor baars geldt wellicht het-
zelfde…

WAAR EN 
WANNEER
Zoals bij iedere visserij is 
het ook bij baarsvissen in 
havens zaak om de vis te 
vinden. Dat is niet altijd 
gemakkelijk. Sommige 
(jacht)havencomplexen 
zijn behoorlijk groot en 
veel baarzen trekken 
rond in de haven. Toch 
zijn er plekken – in de 
buurt van aangemeerde 
boten, aanlegsteigers 
en wat dies meer zij – 
waar je meestal wel 
baars kunt verwachten. 
Het is dus een kwestie 
van zoeken en hier en 
daar wat wormen of 
stukjes worm voeren 
tot je de baarzen 
hebt gevonden.
Hoewel een deel van het baarsbestand het hele 
jaar in de haven zal verblijven, is de beste periode om op grote(re) baars 
te vissen toch vooral november tot april. Dan overwintert in de haven 
namelijk veel blankvoorn vanuit het aangrenzende grote water – in het 
geval van Brielle zijn dit vissen uit het Brielse Meer. En waar zich veel witvis 
concentreert, zijn roofvissen zoals grove baars en snoek nooit ver weg.

in de buurt van aangemeerde boten kun je vaak baars verwachten.
pennetjes van rond de 1 gram drijfgewicht loodt Ruud uit met 
een bulkloodje en daaronder enkele losse loodhageltjes.

Grove baarzen zijn echte krachtpatsers 

die zo het elastiek uit je top trekken.

check de video op www.hetvisblad.nl voor alle baarstips van Ruud!
Door de worm slechts één keer op de 

haak te prikken, blijft die volop bewegen 
en zo extra aantrekkelijk voor baars.


