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n elk helder en licht 
troebel water met 
waterplanten is 

– naast snoek en zeelt – volop 
ruisvoorn aanwezig. Met dit 

Sommige manieren van vissen zijn tijdloos. Vlokvissen 
op ruisvoorn, bijvoorbeeld. Ultra-light puristen als Jan 
Schreiner en Cor van Beurden deden en beschreven het 
al in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. 
Ook voor Ewout Smeerdijk uit Bodegraven is het nog 
steeds een fantastische manier van vissen op een van 
de mooiste vissoorten die ons land rijk is. Vandaar 
dat Ed met hem op pad ging voor een masterclass 
‘vlokken’ anno 2014.

‘VLOKKEN’ OP ROOIE RIJERS

TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE TIES ITTMANN 
CAMERA SYTSE VAN DER HARST

in het achterhoofd kiezen we 
vandaag voor Fort Wierick
erschans als plaats delict van 
deze nieuwe episode van 
Visblad TV. Deze plantenrijke 

‘fortgracht’ ligt vlakbij Ewout 
zijn woonplaats en werkplek 
als gemeenteambtenaar. Dit 

eeuwenoude water waar de 
nostalgie van af druipt staat 
echter wel barstensvol gele 

I

MATERIAAL
Waar Ewout een handgebouwde, 
zachte vlokhengel – gemaakt van 
een vliegenblank – gebruikt, vist 
Ed met een lichte spinhengel. 
In feite is iedere lichte en vooral 
zachte werphengel van pak hem 
beet 2 tot 2,4 meter lengte 
geschikt voor de vlokvisserij. 
Kies bij plantenrijk water voor 
een iets langere hengel van 
2,5 meter. Hierdoor heb je een 
langere hefboom die het landen 
van een vis tussen de planten 
vergemakkelijkt. Een lichte 
(spin)molen in het 1000 tot 
3000 formaat met daarop een 
14/00 of 16/00 nylon hoofdlijn completeert de set. Op de laatste meter lijn 
komen dan de (vlok)dobber, loodjes en een haakje in formaat 10.

Een speciale vlokhengel is mooi, maar geen vereiste. 
Een licht spinhengeltje voldoet ook. Wat haakjes, 
loodjes, stuitjes en dobbertjes, en klaar is Kees.

plomp en lelies, wat de lan
ding van een forse ‘rooie rijer’ 
zou kunnen bemoeilijken. 
Tegelijkertijd bestaat er geen 
mooiere uitdaging dan de vis
sen juist te verrassen tussen 
die grote, groene bladeren, 
waar normaliter geen enkel 
‘gevaar’ dreigt voor een van 
de mooiste zoetwatervissen 
van Nederland. Jammer alleen 
dat we vanwege de stevige 
noordenwind moeten kiezen 
voor de ‘drukke kant’ van de 
slotgracht. Daar waar de weg 
loopt die ons scheidt van de 
Oude Rijn. Gelukkig is de vis 
hier gewend aan en vertrouwd 
met het drukke verkeer.

EERST VOEREN
Aangekomen op de visstek, 
trekt Ewout meteen de zak 
met daarin een heel gesneden 
witbrood open. Hij werpt 
direct wat broodkorsten zo 
ver mogelijk richting de open 
plekjes tussen de planten. 
Meteen dreigen een aantal 
kokmeeuwen roet in het eten 
te gooien. Gelukkig weten we 
door druk met onze hengels te 
zwaaien het gevogelte aardig 
op afstand te houden. En dan 
zien we uit het niets dat er 
ruisvoorn smakkend onder 
de gestrooide broodkorsten 
hangt. Snel pakken we onze 
hengel, tijd voor actie!

Vlokvissen op ruisvoorn is een hele leuke bezigheid.

Voer bij aankomst wat drijvende broodkorsten.
Grote kans dat de gretige ruisvoorns zich al snel melden.
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WAAR EN WANNEER
In principe is ieder type water geschikt voor ruisvoorn. Vooral vrij helder 
en plantenrijk water met veel gele plomp en waterlelies is favoriet. Ook 
bij brede, wuivende rietkragen kunnen zich rooie rijers ophouden. Voer 
regelmatig bij en je ziet al snel of de vissen er liggen. Als er aalscholvers 
actief zijn, zullen de vissen zich voornamelijk in de veilige begroeide zones 
ophouden. Hoewel de ruisvoorn de hele dag vangbaar is, zijn – zoals bij vele 
visserijen – de ochtend en avond de beste periode. Vooral op warme, vrijwel 
windstille dagen zie je de ruisvoorns in de bovenste waterlagen azen. De 
periode van april tot ruwweg oktober zijn dan ook de beste maanden.

VLOKDOBBERS EN PENNEN
Ewout vist bij het ‘vlokken’ op ruisvoorns graag met Engelse pennen. 
Die zijn eigenlijk ontworpen voor het vissen op stromend water, waarbij 
je ze langzaam laat driften (trotten). Doordat de dobbers nogal wat lood 
dragen, kun je er ook heel zuiver mee werpen. Daarnaast gebruikt hij ook 
echte vlokdobbers met een centraal gat. Die kunnen schuiven en worden 
aan de bovenkant afgestopt door een stuitje van bijvoorbeeld siliconenrub-
ber of garen. Daaronder hooguit twee of drie loodhagels die de dobber 
tot de helft bovenwater doen staan, en helemaal aan het eind een haak 
nummer 10 voor kleine broodvlokken of een nummer 8 als het om een ‘half 
witbrood’ gaat. 

AAS EN VOER
Zoals de naam ‘vlokvissen’ al doet vermoeden, wordt witbrood vaak 
ingezet bij de visserij op half water op ruisvoorn. Witbrood is het meest 
geschikt voor het maken van een goede broodvlok, en bovendien beter 
zichtbaar dan bruin brood. Erg vers witbrood kan wat klef zijn en daarom 
gaat de voorkeur uit naar brood van een dag oud. Ook kun je broodkor-
sten bijvoeren om de vis naar de oppervlakte te krijgen. Logisch dat je 
dan ook zeer ondiep vist met de broodvlok: hooguit 30 cm onder het 
wateroppervlak. Naast brood doet ook een flinke tros maden het goed. 
Deze maden kun je ook als lokaas gebruiken. Nadeel is echter dat deze 
naar de bodem zakken, waardoor je het visuele en spectaculaire aspect 
van azende vis aan het oppervlak kwijt raakt. Tot slot is ook zoete maïs 
uit blik een goede optie.

GRETiG
Vakkundig werpt Ewout zijn 
pen met broodvlok precies in 
een open plekje, waar secon
den eerder nog vis te zien was. 
Vrijwel meteen zeilt zijn dob
ber weg. Ruisvoorns zijn vaak 
gretig en ook nu ben ik weer 
verbaasd over het formaat vis. 
In contrast met de gebruikte 
broodvlok, welteverstaan. 
Deze blijkt namelijk niet snel 
te groot. Het is een prachtig, 
goudgeel ruisvoorntje met 
knalrode vinnen en de karak
teristieke bovenstandige bek. 
Die naar boven gerichte bek is 
zo door Moeder Natuur ont
wikkeld om insecten – en in 
ons geval brood – van het wa
teroppervlak te pakken. Als ik 
inmiddels ook een hengel heb 
opgetuigd met een vlokdobber, 
blijkt al snel dat ook op mijn 
stek vis onder het bladerdak 
huist. Onvoorstelbaar hoe fel 
de voorns de forse broodvlok
ken van zeker drie bij drie 

centimeter aanvallen en 
de vlokdobber in razend 
tempo onder trekken.

GEEN BaKSTENEN
In een redelijk tempo 
pakken Ewout en ik 
een aantal goudgele 
rakkers. Al missen 

we ook de nodige beten van 
kleinere vissen, of juist van 
hele slimme oudgedienden. 
Alleen de slimste vissen wor
den immers groot. Wij zijn 
namelijk niet de enigen die dit 
water van de ’sGravenhaagse 
HSV onveilig maken. Naar
mate de dag vordert, groeit 

het formaat van de vangsten 
en kunnen we uiteindelijk een 
stel wondermooie ‘dertigers’ 
vereeuwigen. De echte bakste
nen – ruisvoorns van 35 cen
timeter en groter – laten het 
vandaag echter afweten. Dat 
is met het oog op de hoeveel
heid obstakels op de gekozen 

stek misschien maar goed 
ook. In ieder geval is vandaag 
weer eens het bewijs dat het 
vlokvissen een hele leuke 
en productieve bezigheid is. 
Een visserij die met het oog 
op het steeds helderdere en 

plantenrijkere water nog wel 
eens een grote vlucht zou 
kunnen nemen. En omdat je 
veel aanbeten kunt krijgen, is 
het ook een mooie visserij om 
met je zoontje of dochtertje te 
doen. Actie gegarandeerd, en 

dat is wel zo prettig aangezien 
kinderen een lagere span
ningsboog hebben. Bovendien 
kun je deze visserij in elk type 
water in Nederland beoefe
nen. Vlak ook die plantenrijke 
slootjes in de bebouwde kom 

bijvoorbeeld niet uit. Zolang 
het maar enigszins helder en 
plantenrijk is. En die bakste
nen, die komen vanzelf een 
keer! Check gauw de video op 
www.hetvisblad.nl of
www.facebook.com/hetvisblad.

Engelse pennen en speciale vlokdobbers zijn vaak al voorgelood. ideaal voor zuivere worpjes.

Vouw het stuk brood dub-
bel tot een mooie vlok.

heldere, plantenrijke sloten en plasjes genieten de voorkeur. 

dáár zwemt doorgaans de meeste ruisvoorn.

Ruisvoorns hebben een 
relatief grote, bovenstan-
dige bek. Een haakje 10 is 

zeker niet te groot!

door vlak onder het wateroppervlak te vissen, zie je de 
ruisvoorns vaak je aas pakken. Visueel en spannend!

Check de nieuwe aflevering van Visblad TV op www.hetvisblad.nl, www.facebook.com/hetvisblad of scan de QR-code!

pak een stuk witbrood van 

2,5 bij 2,5 cm.
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