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Het vissen op stromend water met een vlagdobber is 
een in ons land relatief onbekende techniek. Terwijl 
‘vlagdobberen’ juist een leuke, actieve en spectaculaire 
visserij is. Jurgen Spierings (35)werd in 2014 met 
de vlagdobber wereldkampioen zoetwatervissen in 
Kroatië en laat aan de IJssel zien dat deze manier van 
witvissen ook hier volop mogelijkheden biedt.
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VLAGDOBBEREN 
DOE JE ZO!

et decor voor deze 
reportage is voor 
Spierings onbekend 

terrein. “Dit is de eerste keer 
dat ik hier vis. Van wat ik heb 
gehoord moet het een taaie 
rivier zijn. We zullen het 
snel genoeg merken”, zegt de 
positief ingestelde Brabander 
terwijl hij ’s ochtends vroeg 
zijn materiaal uitpakt. De IJs-
sel staat inderdaad bekend als 
een alles of niets water. De vis 
zwemt er in scholen heen en 
weer en gebruikt deze relatief 
smalle rivier als een soort 
snelweg. “Je zult ze moeten 
stoppen of aantrekken door 
een puik voertje te presente-
ren”, licht Spierings een tipje 
van de sluier op.

110-GRAMS PEILLOOD
Maar voordat het voer wordt 
bereid, brengt hij eerst de 
bodem in kaart. Het stroomt 
flink, dus daarom gebruikt 
Spierings een 110-grams peil-
lood. “Alleen met een flink 
gewicht krijg je op snelstro-
mend water een goede indruk 
van het bodemverloop.” Het 
water blijkt behoorlijk laag te 
staan. “Krap drie meter. Dat 
had ik niet verwacht. Het had 
best een paar meter dieper 
mogen zijn.” De diepere 
vaargeul ligt echter op een 
met de vaste stok onbereik-
bare afstand. “Als de vis daar 
maar niet doorheen zwemt, 
want dan wordt het nog knap 
lastig.”

H

Jurgen Spierings met een aan de vlagdobber 
gevangen groot formaat barbeel.

18 1902/15 www.hetvisblad.nl



20

• witvissen

02/15  www.hetvisblad.nl 21

BEZORGDE BLIK
Zowel tijdens het peilen als 
het bereiden van een mooi 
voertje, houdt Jurgen met een 
ietwat bezorgde blik het water 
in de gaten. “Geen spatje te 
zien hè?” Ieder teken van 
leven van vis ontbreekt inder-
daad. Een wat oudere man uit 
het naastgelegen dorp die een 
praatje komt maken, blijkt een 
goede kijk op de rivier te heb-
ben. “Vooral tussen de kribben 
is het nu goed toeven. Hier is 
het maar een dooie boel. Dat 

ONDERLIJNEN
Gebruik altijd een onderlijn (ca. 
30 tot 40 cm lengte) die dunner 
is dan de hoofdlijn. Kom je onver-
hoopt vast te zitten, dan breekt 
doorgaans de onderlijn en ben 
je niet heel je montage kwijt. Vis 
je op plekken waar veel mossels 
aanwezig zijn, maak dan gebruik 
van een gevlochten onderlijn. Doe 
dit altijd in combinatie met een 
breeklijn van ca. 40 tot 50 cm 
lang waarop de droppers zijn ge-
monteerd. Mocht je vast komen 
te zitten, dan doet de breeklijn 
waar hij voor bedoeld is en ben je 
niet heel de montage kwijt.

DRIJVEN OF BLIJVEN
De manier waarop je de vlagdobber in de stro-
ming presenteert, bepaalt grotendeels welke 
vissoorten je vangt. Vis je driftend, dan beweegt 
de haak met het aas door het afblokken van de 
vlagdobber hier steeds iets voor uit. Het aas dat 
in de stroming net iets boven de bodem en over 
je lokvoer huppelt, zal voornamelijk door winde 
en blankvoorn worden gepakt. De snelheid 
waarmee je drift, hangt af van de voorkeur van 
de vis op die dag. Dat is dus een kwestie van even 
uitproberen.
Bodemazers als brasem en barbeel vallen 
logischerwijs sneller voor aas dat bijna statisch 
en roerloos op de bodem wordt aangeboden. De 
vlagdobber is hier bij uitstek voor geschikt. Je 
kunt een rond model vlagdobber zo blokkeren dat 
deze gewoon op één plek blijft staan. De stroming 
heeft geen vat op de gestroomlijnde dobber. 
Sterker nog: vanwege zijn curieuze vorm zal de 
vlagdobber juist ferm in de stroming blijven staan.

Driftend vang je meer voorn en winde, blokkend vissen 

levert doorgaans meer brasem en barbeel op.

gaat hem niet worden van-
daag, mannen!” Zijn woorden 
maken wel enige indruk, maar 
Jurgen geeft de moed echter 
niet zo maar op.

STICKY MAG
Hij voert vier grote, stevige 
ballen voer op hengellengte. 
Daarbij gaan er ook nog een 
aantal ballen ‘sticky mag’ (ge-
plakte madenballen) te water. 
Dit mengsel van levende ma-
den en fijn grind, wordt voor-
zien van een rubberachtig en 

binatie met vier tot zes loodjes 
die als ‘droppers’ fungeren. 
“Deze valloodjes moet je ook 
zeker niet te licht nemen. Bij 
een 30-grams vlagdobber pak 
ik bijvoorbeeld al snel loodha-
gels maat nummer 2 of 4.”

ACTIEF VISSEN
Vissen met de vlagdobber bete-
kent actief vissen. De stroming 
gaat van rechts naar links, 
dus laat Spierings zijn dobber 
rechts van hem op hengelleng-

te afstand te water. “Daarna 
laat ik hem niet ongehinderd 
afdrijven, maar houd ik de vlag-
dobber gecontroleerd tegen. 
Dit driftend vissen doe je dus 
met je lijn haaks op de hengel. 
Hierbij heeft een lange opslag 
de voorkeur, zodat je een lange 
drift kunt maken. Probeer het 
vertraagd door het water laten 
gaan van de dobber (stroming 
halveren) ook zo vloeiend 
mogelijk te doen.” Zodra de 
vlagdobber te ver is afgedreven 

van de voerplek, tilt Spierings 
die op om hem rechts weer 
opnieuw in te leggen.

VOERSPOOR
Op die manier drift zijn mon-
tage steeds langzaam over het 
voerspoor op de bodem. De 
beweging die hij met de hengel 
maakt, stagneert telkens net 
voorbij het midden. “Zo ligt 
mijn onderlijn met haak en 
aas aan het einde van het 
voerspoor. Daar bevindt zich 

plakkerig goedje om de boel bij 
elkaar te houden. “Deze ballen 
zinken als een baksteen, zodat 
ze in een pittige stroming 
snel de bodem bereiken. Daar 
breken ze vervolgens open en 
komen de maden vrij”, spreekt 
Spierings ervaren. “Met deze 
tactiek zijn we op het WK 
Zoetwatervissen in Kroatië 
kampioen geworden.” 

VOERTACTIEK
Bij het voeren is het belang-
rijk dat dit altijd stroomaf-
waarts op de bodem terecht 
komt. Vaak betekent dit dat je 
bijna recht voor je neus kunt 
voeren. “Houd je 11 of 1 uur 
aan (afhankelijk van stroom-
richting), dan zit je al snel 
goed”, zegt Spierings. “Na het 
stroomopwaarts inwerpen van 
je montage, duurt het immers 
even voordat het aas bij de 
grond is en je dus controle 
hebt over de drift. Meestal is 
de dobber dan al recht voor 
je.” Is er flink wat vis op de 
stek aanwezig, gooi dan zeer 
regelmatig een balletje bij. 
Loopt het wat stroever, dan 
is een paar balletjes tegelijk 
brengen en deze ‘afvissen’ een 
betere optie.

STEVIG MATERIAAL
Stromend water stelt ook eisen 
aan het materiaal. “Zorg vooral 
dat je niet te dun vist. Je zult 
er versteld van staan hoe sterk 
de vissen hier zijn. Bovendien 
weet je op een rivier nooit wat 
je aas pakt”, verklaart Spierings 
zijn keuze voor een nylon lijn 
met een diameter van mini-
maal 20/00 of in dit geval zelfs 
nog iets dikker. Om het aas 
snel bij de bodem te krijgen, 
gebruikt hij drie tot vier zware 
loodhagels als bulklood in com-

Door zijn specifieke vorm snijdt de 
vlagdobber door de stroming.

DOBBERKEUZE
Vlagdobbers zijn speciaal ontworpen voor het vissen in een pittige stroming. Toch zijn er 
verschillende soorten vlagdobbers. Die met een langwerpig drijflichaam zijn gemaakt voor 
het driftend vissen, dobbers met een rond model zijn geschikt om blokkend mee te vissen. 
Die laatste categorie is ook verkrijgbaar in veel zwaardere gewichten.
Naargelang de stroming van het water kies je een vlagdobber in een gewichtsklasse van 2 
tot 50 gram. Helt deze te veel achterover bij het vissen, dan is de dobber te licht. ‘Valt’ hij 
voorover, dan is ie te zwaar. Het is de kunst de dobber mooi rechtop te laten staan. Test net 
zolang met verschillende draagvermogens totdat de antenne rechtop in de stroming blijft 
staan. Vlagdobbers lood je in principe op dezelfde manier uit als gewone dobbers, met het 
verschil dat ze alleen wat zwaarder lood nodig hebben.

Vlagdobbers zijn er in tal van 
verschijningsvormen.

het losse voer dat uit de grote 
bal is losgekomen. Waar je de 
voorn vaak op het vaste voer 
vangt, liggen de brasems er 
doorgaans achter te smikkelen 
van de losgespoelde, kleine 
voedseldeeltjes.” Zijn flink 
met maden beaasde montage 
heeft na ruim tien minuten 
al diverse driften over de stek 
gemaakt, echter zonder enig 
resultaat. Spierings maakt zich 
inmiddels wel wat zorgen, 
maar vist fanatiek verder.

Drie tot vier zware loodhagels 

dienen als bulklood.
Snelstromende wateren als de IJssel en Waal lenen 
zich prima voor het vissen met de vlagdobber.
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PEILEN
Peilen doe je niet alleen recht on-
der de top, maar ook altijd links, 
rechts, voor en achter de visplek. 
Zo kom je er precies achter of de 
bodem vlak is of afloopt. Ieder 
kuiltje of obstakel kan de vangst 
immers negatief beïnvloeden. 
Loopt de bodem bijvoorbeeld 
af, dan rollen de voerballen weg 
en zit de vis op een andere plek 
dan waar jij je aas laat zakken. 
Op (snel)stromend water is een 
peillood van meer dan 60 gram 
noodzakelijk, anders vertekent de 
stroming het beeld dat je van de 
bodem probeert te krijgen.

In stromend water 
is een fors peillood 
noodzakelijk.

DE VLAG ONDER!
Plots maakt hij een slaande 
beweging. “Hangen!” Uit het 
niets is daar een vis – en een 
grote ook. Het holle en sterke 
elastiek nr. 13 wordt direct volle-
dig uit de hengeltop getrokken. 

Ondanks dat hij met voor wit-
visbegrippen robuust materiaal 
(24/00 onderlijn, stevige haken 
nr. 16 tot 10) vist, kijkt Spie-
rings enigszins gespannen toe 
hoe zijn lange wedstrijdhengel 
telkens vervaarlijk doorbuigt. 
“Dit is karper of barbeel én 
in ieder geval groot”, laat de 
wereldkampioen weten. Bij het 
WK in Kroatië verspeelde hij 
nota bene een hele grote vis, 
maar dit geweld had hij hier 
niet verwacht. Na vijf minuten 
drillen hebben we nog steeds 
geen schim van de vis gezien.

ACHT MINUTEN
Pas na acht minuten op de klok 
zien we een gespitste rugvin 
het water doorklieven. Een 
barbeel, en wat voor één! De 
eerste landingspoging mis-
lukt, waarna de vis weer flink 

tegengas geeft. Even later slaagt 
Spierings er wel in om de vis 
te landen, ondanks dat deze 
amper in zijn landingsnet past. 
Met een lengte van 74 centime-
ter is dit hoogstwaarschijnlijk 
één van de grootste of mis-
schien wel de grootste barbeel 
die in Nederland met de vast 
stok is gevangen. Spierings is 
er diep van onder de indruk. 
“Met een zo’n bonusvis win 
je wel heel gemakkelijk een 
wedstrijd”, grapt hij terwijl hij 
de barbeel voorzichtig weer 
terugzet.

NIET MEER (STUK)
Na deze fantastische vangst 
zo snel na aanvang van de 
sessie, kan die natuurlijk niet 
meer stuk. Toch is de rest van 
de dag vreemd genoeg niet 
bepaald om over naar huis te 

schrijven: slechts één grondel 
en een grote voorn trekken de 
vlagdobber van Spierings nog 
onder water. “Dan had die local 
achteraf wellicht toch gelijk met 
zijn voorspelling. Maar goed, 
het is wel duidelijk geworden 
dat je met de vlagdobber prima 
resultaat kunt boeken op water 
waar het pittig stroomt. Aan 
de rivier kun je ook heel goed 
met de vaste stok uit de voeten 
en hoef je echt niet per se altijd 
naar de feederhengel te grij-
pen”, besluit Spierings.

Vissen met de vlagdobber is in Nederland nog 
niet echt bekend, maar heeft zeker veel potentie.

Balletjes sticky mag (geplakte maden) 
zijn ideaal om mee te voeren in (snel)
stromend water.


