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et tij is perfect. “De 
ebstroom raast hier 
langs een ondergelo-

pen oesterbank. Scholen aas-
vis zoeken dicht onder de kant 
beschutting en vormen zo een 
mooie prooi voor zeebaarzen 
en makrelen”, zegt André. 
“Daarmee komt de roofvis 
ook binnen het bereik van de 
vliegvisser.” Vanwege de ruige 
bodem op de stek vist hij zijn 
vliegen met een drijvende 
lijn hoog door het water. Tot 
nog toe zonder respons van 
roofvissen. Die zijn met de 
ronduit beroerde voorzomer 
van dit jaar – ook nu regent 
het en staat er een straffe wes-
tenwind – laat gearriveerd.
Gebruik makend van zijn 
vliegenhengel als waadstok, 
nadert André stapje voor stap-
je een strekdam. Onderwijl 

werpt hij zijn vlieg richting de 
plek waar hij roofvis verwacht. 
Maar na een uur werpen, de 
lijn binnen 
strippen, wis-
selen van vlieg 
en opnieuw 
werpen, geeft 
hij er na een 
forse regen- 
en hagelbui 
de brui aan. 
“De wind 
maakt het 
vissen knap 
lastig en 
het water 
is troebel. 
Voor later 
op de dag is 
beter weer 
beloofd. Dat 
wachten we 
af, waarna 

we met het volgende tij op 
een andere stek gaan vissen.” 
Verslagen door het slechte 
weer zoeken we beschutting 
in zijn auto.

SIMPEL HOUDEN
Na de natte eerste ronde 
neemt André thuis zijn mate-
riaal door. “Houd het simpel”, 
luidt zijn advies. “Zelfs met 
een eenvoudige vliegenhen-
gel voor het zoete water kun 

je op de Oosterschelde goed 
uit de voeten. Een hengel 
in de klasse aftma 6 is een 
prima stok voor de visserij op 
makreel en geep. Als lijn is de 
drijvende weight forward vlie-
genlijn geschikt die je ook in 
de polder, forellenplas of rivier 
gebruikt.” Daaraan knoopt 
hij geen fraaie getrokken 
of gevlochten leaders, maar 
een simpel stuk nylon van 
ongeveer 25/00. “Het is geen 

subtiele visserij en maakt dus 
niet al te veel uit of de onder-
lijn zich mooi strekt. Uiter-
aard gaat het met een gewone 
leader voor het zoete water 
ook goed, mits de leaderpunt 
niet te dun is.”
Peperdure vliegenreels laat je 
voor wat ze zijn. André: “Een 
simpele zoetwaterreel zonder 
zware slip voldoet prima op 
het zoute water – zolang je 
er maar goed voor zorgt. Die 
dure reels komen wel als je 
verslaafd raakt aan het zoute 
water. Spoel je reel na gebruik 
altijd wel even af met niet al 
te hard stromend kraanwater. 

Draai de slip dicht voordat je 
begint met spoelen en weer 
open na het drogen. Net zoals 
je met een molen of werpreel 
hoort te doen.”

UNIVERSELE VLIEG
Aangezien de lucht nog niet is 
opgeklaard en het tij ook niet 
helemaal op dreef is, besluit 
André zijn vliegbindspullen 
tevoorschijn te halen om een 
paar universele Oosterschel-
devliegen te maken. “Vliegen 
binden is geen hobby van me, 
maar meer een noodzaak. Het 
kan behoorlijk in de papieren 
lopen wanneer je je vliegen 

moet kopen. Bovendien 
vind ik dan ook nooit de 
vliegen precies zoals ik ze 
wil hebben.” Zelf binden is 
dan de logische uitkomst.
Zijn universele Ooster-
scheldevlieg maakt André 
van stevig kunststofhaar: 
licht haar voor de buik en 
een donkerdere tint voor 

de rug. “Daartussen zitten 
wat strengen van glittermate-
riaal, die de zijlijn nabootsen. 
Een rood keeltje imiteert de 
kieuwboog en een paar oogjes 
maken er een levensecht 
visje van. Aan deze vlieg kun 
je iedere rover vangen die je 
tegenkomt bij het vliegvissen 
op de Oosterschelde.” Om die 
kans te vergroten, is de knoop 
waarmee de vlieg aan de 
leader wordt vastgemaakt van 
belang. “Mijn vliegen bevestig 
ik altijd met een open lus. Dat 
komt de actie van de vlieg ten 
goede en geeft een natuurlij-
kere presentatie dan wanneer 
deze is ‘vastgezet’.”

MEER VLIEGEN
Soms bindt André niet één, 
maar zelfs twee of drie vliegen 
aan de lijn. “Als je wat drukte 
veroorzaakt in het water, wordt 
het aanbod nog interessanter 
voor roofvissen zoals makreel. 
Twee of drie aasvissen trekken 
immers meer aandacht dan 
één. Daarom monteer ik op 
sommige momenten één of 
twee vliegen aan een zijlijntje 
onder de hoofdvlieg. Voor 
makreel voldoet de universele 
vlieg in veel gevallen.”
Uiteraard is dit niet de enige 
vlieg in de Oosterscheldedoos 
van André. Zo is de geep weer 
een ander verhaal. Wanneer de 
universele vlieg wel aanbeten 
maar geen hangers produ-
ceert, vervangt André deze 
door een tube-fly. “Dit type 
vlieg wordt gebonden op een 
kunststof of metalen buisje 
waar de lijn doorheen loopt. 
Aan het einde van de lijn zit 
een zeer klein dregje dat in 
veel gevallen zelfs de meest 
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STRUINEN LANGS
DE OOSTERSCHELDE
Er valt langs de Oosterschelde veel te beleven voor de 
vliegvisser. De Zeeuwse Italiaan André Roubal struint 
graag met de vliegenlat langs verzonken dijken en 
strekdammen om daar zeebaarzen, makrelen en gepen 
met bont en veren te belagen. Half juni gingen we met 
hem op pad.

TEKST EN FOTOGRAFIE JeROen sCHOOnDeRgAng

H

ZEEBAARSKRIEBELS
Zodra de eerste berichten over Oosterscheldezeebaars binnenkomen, 
gaat het bij André kriebelen. Aan de hand van de getijdentabel plant 
hij dan korte vistripjes. Want de vliegvisserij op de Oosterschelde is er 
eentje van momenten. “De stelregel voor het vissen vanaf de kant is dat je 
stroming moet hebben. Door de stroming verzamelt de aasvis zich vaak op 
bepaalde stekken dicht onder de kant. Daar ligt roofvis klaar om zijn prooi 
te onderscheppen. Een ogenschijnlijk ‘dode’ stek kan zo ineens tot leven 
komen.” Het loont dan ook om het belangrijkste instrument te gebruiken 
dat je als visser hebt: “Je ogen. Zoek op een stek naar beweging van aasvis 
of bijvoorbeeld gepen aan de oppervlakte. Maar observeer ook de stek zelf. 
Het is ideaal om een stek met laagwater te bezoeken en te kijken waar er 
obstakels en wierbedden liggen. Roofvissen als de zeebaars zijn hinder-
laagrovers die natuurlijke obstakels gebruiken om vanachter te jagen. Vind 
je die obstakels, dan is het waarschijnlijk dat de roofvis daar ook te vinden 
is wanneer deze onder water staan.”

André Roubal gaat met de vliegenhengel 
achter de zeebaars, makreel en geep aan.

Of je nu met een specialistische dan wel zoetwater uitrusting aan de slag gaat, iedere vliegvisser kan aan de Oosterschelde een visje vangen.

Door de streamer in een 

lus te hangen, krijgt deze 

meer bewegingsvrijheid en 

een natuurlijkere actie.

Tube-fly. Gurgler. Clouser deep minnow.
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OOSTERSCHELDETIPS VAN ANDRÉ 
• Simpele vliegen zijn goede vangers. Begin je met het vissen op zout water, ga je dan niet te buiten aan tientallen 

verschillende patronen. Met een handvol witte streamertjes in de haakmaten 6 tot 2 kun je de meeste roofvissen 
op de Oosterschelde belagen.

• Geef je ogen de kost. Bestudeer een stek bij laag water en onthoud de bodemstructuur. Vind je obstakels en wier-
bedden, dan vind je ook vaak de vis.

• Vis wadend altijd van hoog naar laag water, want veiligheid staat voorop. Door van vloed naar eb te vissen, word je 
nooit verrast door een plotselinge stijging van het water. Bovendien is het aflopende tij op veel plekken een prima 
moment om actieve rovers te belagen.

• Gebruik altijd een lijnmand om de losse lijn in op te vangen. De oever ligt immers bijna altijd bezaaid met stenen, 
oesters en mossels die als een magneet werken op lussen losse vliegenlijn.

• Varieer de snelheid van het 
binnenvissen van de vlieg. Wis-
sel snelle, korte halen af met 
langzame, lange halen. Volgt 
een vis de vlieg, versnel de vlieg 
dan of stop hem juist heel even 
om daarna snel binnen te halen.

• Houd het simpel en probeer het 
gewoon. Iedere vliegvisser kan 
op de Oosterschelde een visje 
vangen. Pak de uitrusting die je 
in de polder of op de forellenplas 
gebruikt, neem een handvol 
kleine streamertjes mee, kijk in 
de getijdentabel en vis wanneer 
er stroming in het water zit. Grote 
kans dat je dan vis tegenkomt.

voorzichtige staartbijter weet 
te haken.”
Voor het wat diepere werk 
grijpt hij naar vliegen van het 
type clouser deep minnow, een 
visimitatie met verzwaarde 
oogjes die als een jig op en 

stukjes zinkende vliegenlijn 
bij me die ik met lusjes in een 
paar tellen tussen vliegenlijn 
en leader bevestig. Zo komt 
de vlieg moeiteloos een stuk 
dieper.”

WEER EN WIND
Het goed plannen van een vis-
trip is essentieel bij dit soort 
weer. “Harde wind en neerslag 
kunnen veel stekken onbevis-
baar maken. Van het vooraf 
bestuderen van stekken op 
Google Maps of een zeekaart, 
kun je veel wijzer worden”, 
zegt André. “Houd rekening 
met de ligging van de stek en 
de windrichting. Het heeft 
weinig zin om te vissen met 
een harde wind in je gezicht of 
op je werphand. Het kan erg 
frustrerend werken als je de 
vlieg niet krijgt waar je hem 
hebben wilt.” Een bezoekje 
aan hengelsportzaken langs de 
Oosterschelde is ook vaak de 
moeite waard. “De winkeliers 
weten doorgaans hoe de ver-
schillende stekken erbij liggen 
en of er iets wordt gevangen.”

ALLES UIT DE kAST
Aan het einde van de visdag 
staat de teller nog steeds op 
nul. André heeft alle trucs 
geprobeerd: lange en korte 
halen, snel en langzaam vis-
sen. Naast een drijvende lijn is 
hij met een zinkend voorlijntje 
de diepte ingegaan om veel 

UNIVERSELE OOSTERSCHELDE STREAMER
Haak: zeewaardige haak in de maten 6 tot 1/0
Binddraad: kevlar
Kieuw: rood binddraad
Buik: Super Hair of Ultra Hair in de kleuren wit en transparant
Zijlijn: glimmend materiaal, bijvoorbeeld Flashabou
Rug: Super Hair of Ultra Hair in donkere kleuren, zoals olive, tan, bruin en zwart
Oogjes: holographic eyes, verkrijgbaar bij vliegviszaken.
Anders: secondelijm en UV-epoxymateriaal voor het afwerken.

Wikkel de voorste helft van de haaksteel met rood binddraad. Zet dan wit kevlardraad op en bind de buikpartij in 
verschillende laagjes. Knip het haar zo dat het naar achteren taps toeloopt. Draai de vlieg en bind een paar strengen 
Flashabou in als zijlijn. Bind hierna de rugpartij in. Gebruik je verschillende kleuren, werk dan van licht naar donker. 
Knip ook dit haar taps af. De vlieg moet in een punt uitlopen. Bind de vlieg af – zeker de knoop – met wat secon-
delijm. Plak de 
twee oogjes aan 
weerszijden van 
de vlieg vlak 
achter de haak-
bocht. De oogjes 
mogen iets 
groter zijn dan 
de knoop. Dit 
geeft een mooi, 
bol kopje en ook 
wat gewicht aan 
de vlieg. Werk 
de vlieg af met 
meerdere laag-
jes UV-epoxy, 
die je na iedere 
laag uithardt 
met een UV-
lampje.

water(lagen) af te vissen. “De 
ene dag is de andere niet”, 
zegt hij berustend. “Zeker 
met de zomervisserij in aan-

tocht kan het ieder moment 
omslaan. Daarom is dit zeker 
geen verloren dag. Van ieder 
moment met een vliegenhen-

gel aan het water, leer je wel 
weer iets dat je de volgende 
keer in je voordeel kunt ge-
bruiken.”

Zelf een universele Oosterscheldestreamer binden? Check de tips van André!

Een lijnmand is noodzaak bij het vliegvissen op 

oevers die bezaaid zijn met oesters en mossels.

neer beweegt. Is de zeebaars 
echt los, dan bindt André er 
graag een gurgler aan. “Deze 
vliegen drijven en veroorza-
ken bij het binnenvissen veel 
kabaal en een bellenspoor. 
Zeebaarzen die in ondiep 

water op jacht zijn, kunnen er 
niet vanaf blijven.”

JAGENDE MAkREEL
Aan het einde van de mid-
dag wordt de bewolking wat 
dunner, zwakt de wind iets af 

en is het tij precies goed. De 
tweede sessie voert richting 
het plaatsje Kats, aan de zuid-
oever van de Oosterschelde. 
Daar breekt een ondergelopen 
strekdam de stroom die het 
water in een vrij ondiepe kom 
duwt. Deze kom is een ideale 
plek om makrelen op de vlieg 
te vangen.
Dat er vis zit, wordt met-
een duidelijk: langs de kant 
springt aasvis op en een kolk 
verraadt de aanwezigheid van 
een rover. André gaat voor-
zichtig te werk. Hij maakt 
korte worpjes. Eerst evenwij-
dig aan de oever, dicht tegen 
de kant. Daarna ‘waaiert’ hij 
uit naar plekken verder uit 
de kant. “Al maak ik nooit 
extreem verre worpen. De 
aas- en roofvis zitten dichtbij. 
Je hoeft dus geen topwerper te 
zijn om vis te kunnen van-
gen.”
Tijdens een herfstachtig buitje 
trekt de wind weer aan. Van 
zomer in Zeeland is vandaag 
geen sprake. André geeft 
echter niet op, maar past zijn 
tactiek aan. “Onder deze om-
standigheden gedraagt de vis 
zich anders. Maar ze moeten 
nog steeds eten. Nu het water 
troebeler is dan met rustig zo-
merweer, ligt de vis wat dieper. 
Speciaal daarvoor heb ik korte 

Getij, weer en wind zijn belangrijke factoren bij de stekkeuze.

Nagekomen bericht van André: enkele dagen na de reportage was de makreel wel los…


