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Maandelijks verschijnt bij deze rubriek een nieuwe video met daarin tips 
& trucs over een bepaald type visserij. Kijk voor de nieuwste afl evering van 
Visblad TV (en alle video's in het archief) op: WWW.HET VISBLAD.NL
of scan de QR-code. Je vangt meer met Visblad TV!

>>

In plaats van urenlang op dezelfde stek naar 
hengeltoppen te staren, maakt Ruben Veetman (42) 
graag voort bij het barbeelvissen. Met zijn hit & run 
tactiek vist hij in de Limburgse beken snel en e� ectief 
verschillende hotspots af. Visblad TV struinde een 
dagje met Ruben mee.
TEKST JORAN BAL FOTOGRAFIE SANDER BOER CAMERA DANIËL JAWADNYA

HIT & RUN 
BARBEELVISSEN

ik niet langer dan twintig minuten 
op dezelfde plek hangen. Snel ver-
plaatsen en meerdere stekken afvis-
sen levert meer resultaat op.” We ge-
ven de eerste stek nog een kwartier 
de tijd, maar komen niet verder dan 
een gemiste aanbeet voor Ruben. 
“Kom, we gaan door naar de volgen-
de hotspot van vandaag”, zegt onze 
gids vastberaden.

OP DE METER²
Doordat we licht bepakt zijn – met 
slechts een hengel, landingsnet, foe-
draal en onthaakmat – arriveren 
we rap bij de volgende bocht van 
het riviertje dat zich door het Zuid-
Limburgse heuvellandschap slin-
gert. Ook hier gaan eerst een paar 
handjes zoete maïs uit blik en en-
kele blokjes luncheon meat te water 
voordat we de haken beazen. “We 
vissen in de buurt van die overhan-
gende takken daar, dus draai de slip 
maar iets strakker”, adviseert Ru-
ben. De woorden van iemand die je 
direct op de vis zet trek je uiteraard 
niet in twijfel, dus draai ik de slip 
van de baitrunner wat extra aan. 
Vervolgens dwarrelen onder onze 
9-grams loodjes in de quicklink 
twee blokjes Smac op de stroming 
richting de bodem.

BIJVANGST
Aangezien de stroming deels wordt 
geblokt door een in het water lig-
gende boom, kunnen we in de keer-
stroom mooi recht onder de hen-
geltop vissen. Dat daar ook vis ligt, 
bewijst de kordate tik die ik al vrij 
vlot krijg. Na de aanbeet weet ik 
mijn tegenstrever koers te laten zet-
ten richting het open water en niet 
veel later schept Ruben vis nummer 
twee voor me. Dit keer geen bar-

'Bij deze 
actieve manier 

van vissen blijf ik 
vrijwel nooit langer 

dan twintig minuten 
op dezelfde stek 

plakken'

 “Z ie je het water aan de over-
kant tegen de oever botsen 
en daarachter de ‘roos’ op 
het water die wordt ver-

oorzaakt door de kuil in de bodem? 
Daar moet je het aas aanbieden.” 
Gehurkt zittend maak ik een onder-
handse worp richting de plek die 
Ruben me aanwijst. Met een kleine 
plons belandt het blokje Smac – met 
daarin de haak verstopt – in het wa-

ter, waarna ik de beugel sluit en de 
lijn strak draai. Nog geen minuut la-
ter voel ik eerst twee voorzichtige 
tikjes, om bij de derde (ferme) tik 
de haak te zetten. De vis bedenkt 
zich geen seconde en spurt er direct 
vandoor. Na eerst stroomafwaarts 
en later stroomopwaarts te zijn ge-
zwommen, kan ik een mooie bar-
beel richting het landingsnet dirige-
ren. Die is binnen!

SNEL RAAK
Voor zover ik me kan herinneren 
hebben we in deze rubriek nog 
nooit zo snel vis voor de camera ge-
had. En zeker niet de wispelturige 
barbeel, die het al tijdens heel wat 
eerdere reportages lelijk liet afwe-
ten. “Dit is zeker niet uitzonderlijk”, 
zegt Ruben desondanks heel kalm. 
“Ligt er actieve vis op de stek, dan is 
het vaak vrij snel raak. Daarom blijf 
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Op diepere plekken zie je de stroming vlak trekken. 
Dit zijn de hotspots voor barbeel.

>> MATERIAAL
Bij deze struinvisserij kiest Ruben 
voor een basic uitrusting die 
gemakkelijk te vervoeren is. Ook 
qua materiaal doet hij niet inge-
wikkeld. “Een penhengel voor het 
karpervissen voldoet prima. Zelf vis 
ik met een multi specimen hengel 
van 1,75 lbs. Die heeft als voordeel 
dat hij twee toppen heeft: een 
feedertop en een vaste top. Met 
die laatste kun je ook bij een hoge 
waterstand en harde stroming nog 
uit de voeten.” Op de hengel zit 
een 2500-formaat baitrunner met 
daarop een nylonlijn van minimaal 
25/00. “Voor de zekerheid kies ik 
altijd voor 28/00. Dan kun je net 
wat meer kracht zetten tijdens de 
dril. Dat is wel handig gezien de 
vaak beperkte ruimte op de stek.” 
De montage is verder ook vrij sim-
pel. Op de hoofdlijn komt een quic-
klink zodat het loodgewicht snel 
kan worden aangepast aan wat de 
stroomsnelheid vereist. Deze kan 
vrij over de lijn schuiven en wordt 
gestopt door een rubber cone en 
twee stuitjes. “Zo kun je de lengte 
van de onderlijn – het verlengde 
van de hoofdlijn – verstellen in 
lengte. Standaard begin ik met 
zo’n 70 cm. Bijt de vis niet lekker 
door, dan maak ik de onderlijn 
wat langer.” Aan het einde komt 
tenslotte een stevige karperhaak 
maat 6 of 8.

Een stek 
die bij een 

eerste poging geen 
vis oplevert, kan in 
een tweede ronde 

wel productief 
zijn 

beel, maar een fraaie kopvoorn. “De 
variatie aan mogelijke vangsten is 
vrij groot”, zegt Ruben als hij mijn 
ietwat verbaasde blik ziet. “Naast 
barbeel pak ik ook regelmatig kop-
voorn, winde, karper en brasem als 
‘bijvangst’.” De dril heeft de stek 
blijkbaar ietwat op zijn kop gezet, 
want we zien er verder geen teken 
van leven meer.

WATER LEZEN
Struinend door het hoge gras naar 
de volgende plek op de route, is het 
ook uitkijken voor die andere teken. 
“Zorg dat je armen en benen goed 
met kleding bedekt zijn en contro-
leer je lichaam na afl oop goed op de 
mogelijke aanwezigheid van teken”, 
adviseert Ruben. “Voorkomen is im-
mers beter dan genezen. Zeker in 
het geval van de ziekte van Lyme.” 
Op de derde stek is slechts ruimte 
om met één hengel te vissen, dus 
laat ik onze gastheer voorgaan. Kan 

ik meteen mooi a� ijken hoe hij zijn 
uitgangspositie bepaalt en waar hij 
precies het aas laat zakken. “Zie je 
die grindbank links en de stroom-
versnelling die hierdoor ontstaat? 
Daarachter bevindt zich een kuil en 
boven dat diepere en wat rustige-
re water hangen ook een paar tak-
ken. Dat is een plek waar de barbeel 
graag in de stroming op voedsel ligt 
te wachten.”

VRIJLOOPSYSTEEM
Met een subtiele worp mikt Ruben 
zijn aas precies onder de overhan-
gende takken. Als we geconcen-
treerd de beetverklikker op de hen-
geltop in de gaten houden, zien we 
na een paar minuten ineens een 
mooie tik. Vervolgens trekt de top 
in één vloeiende beweging krom als 
de vis er dankzij het vrijloopsys-
teem – waarbij het werpgewicht 
vrij over de hoofdlijn kan bewegen 
– met het aas vandoor gaat. “Win-
de”, meldt Ruben gedecideerd ter-
wijl hij de haak zet. “Die pakken het 
aas en zwemmen er direct mee weg. 
Bij barbeel voel je eerst een paar 
kleine tikjes als ze met hun bekdra-
den aan het aas zitten.” Na een ste-
vige dril kan ik de vis scheppen en 
blijkt het inderdaad een winde te 
zijn. En wel een bijzonder fors en 
fraai exemplaar!

>> LIMBURGSE BEKEN
Dit type barbeelvisserij is typisch iets voor de 
regio Limburg en beken als de Roer, Swalm 
en Geul (en zelfs de Grensmaas). Voordat 
je in deze riviertjes gaat vissen, is het goed 
je eerst op de hoogte te stellen van wie de 
visrechthebbende is en wat de geldende 
vergunningsvoorwaarden zijn. Het visrecht 
op veel van deze rivieren is vaak in handen 
van de plaatselijke hengelsportvereniging 
en in verband met de aanwezige salmoni-
denpopulaties gelden er doorgaans strikte 
voorwaarden in welke perioden en met 
welke aassoorten je er mag vissen.

Bijvangst in de vorm van een fraaie winde.

Hit & run vissen is struinen en sluipen.

CIRKEL ROND
Het principe hit & run indachtig, 
verkassen we na wat plaatjes te 
hebben geschoten naar stek vier. 
Hier zet Ruben een feedersteun 
neer. “Dit is een qua oppervlakte 
wat grotere stek en kan het wat lan-
ger duren voordat de vis op het voer 
zit. Dan is het lekker als je niet de 
hele tijd met de hengel in je hand 
hoeft te zitten.” Onder het blader-
dek van de bomen achter ons zien 
we wel een ijsvogeltje voorbij schie-
ten, maar komt de hengeltop slechts 
een paar keer lichtjes in beweging. 
“We houden het hier voor gezien”, 
zegt Ruben met een blik op de klok. 
“Op de terugweg komen we langs 
de eerste twee stekken van vanoch-
tend. Die zijn inmiddels weer tot 
rust gekomen, dus wellicht lopen 
we daar nog tegen een barbeel aan.”

LANGS DE AFGROND
Daar blijkt de vis echter vertrok-
ken – of ze hebben geen trek meer 

in lunchworst. Aangezien Ru-
ben als barbeelspecialist natuurlijk 
niet zonder de targetvis voor de ca-
mera kan blijven, schuiven we nog 
een stukje door naar de laatste stek. 
“Daar moet je me wel even helpen 
met scheppen in verband met de 
ietwat steile kant.” Met een kaars-
rechte afgrond van zo’n drie meter 
diep heeft hij niets teveel gezegd. 
Terwijl ik met het net in de hand 
nog sta te kijken waar ik een vis kan 
landen, hoor ik al een juichkreet. “Ja, 
vis!” Deze barbeel pakte het aas vrij-
wel direct nadat dit het water raak-
te. Met enig kunst- en vliegwerk 
weet ik de afsluitende hit & run-vis 
te scheppen. Missie geslaagd! Voor 
de video bij dit artikel ga je naar 
www.hetvisblad.nl.

Een blokje Smac is een prima instant aassoort.

BARBEEL LIGT 
GRAAG IETS UIT 
DE STROMING EN
ONDER EEN 'DAK' 
VAN OVERHAN-
GENDE TAKKEN


