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artin belt. “Het is 
tijd voor een nieuwe 
uitdaging Henk. Zul-

len we die krachtpatsers van 
barbelen eens met de vaste 
stok te lijf gaan?” vraagt hij me 
aan de telefoon. Het antwoord 
laat zich raden. De volgende 
dag zijn we al druk in de weer 
om onze vaste stokken van 
extra dik elastiek te voorzien. 
Ik besluit het gelijk goed aan 
te pakken en plaats door twee 
delen een dubbele elastiek, 
de oranje 1,4 mm van Sensas. 
Hierbij laat ik het topdeel weg 
waardoor de hengel korter, 
maar vooral veel stugger en 
krachtiger wordt. Geen half 
werk dus.

VOL IN DE STROMING
Onze eerste sessie plannen we 
op een binnenbocht waar de 
stroming hard voorbij giert. 
Het weer is geweldig en vol 
goede moed bouwen we onze 
visstekken op. Die verschilt 

Barbeel aan de vaste stok
JUST DO IT!

M in niets van onze normale 
opstelling, behalve dat we 
een stek kiezen waar zoveel 
stroming staat dat je met geen 
mogelijkheid met een dobber 
kunt vissen. We vissen puur 
op de top en laten een dobber 
daarom helemaal achterwege. 
Uit angst om de vis te ver-
spreiden, brengen we geen 
losse voerballen op de stek en 
zetten enkel de voerkorf in om 
de vis te lokken.
We vangen eerst enkele 
brasems, maar dan wordt het 
rustig. Ik krijg geen enkele 
aanbeet meer en besluit mijn 
22/00 onderlijn te vervangen 
door een exemplaar van 16/00. 
Dat blijkt een grove fout, want 
binnen tien minuten verspeel 
ik een dikke barbeel…

MINIMALE EISEN
Uiteraard stap ik direct weer 
over op een dikkere onderlijn. 
Terwijl ik de voerkorf weer 
onder de top laat zakken, slaat 

Martin aan. De hengel kromt 
zich en het elastiek vliegt rich-
ting het midden van de rivier. 
“Da’s een dikke, hier doen we 
het voor jongen!” lacht hij luid. 
Als hij vervolgens boven op 
zijn zitkist gaat staan om de 

vis goed uit te drillen, moet ik 
natuurlijk wat foto’s maken. 
Het is een komisch gezicht en 
maakt duidelijk dat het elastiek 
wel iets strakker mag worden 
afgesteld.
Nadat hij de barbeel heeft 

Vissen in nederland • witvissen

De eerste barbeel van Martin trekt zoveel elastiek uit de 
hengeltop dat hij op zijn kist moet gaan staan om de vis te 
kunnen landen.

Martin te Pest met alweer een mooie vis: “We zochten een nieuwe 
uitdaging  en die hebben we gevonden ook. Dit is echt een super 
visserij!”

Na jarenlang actieve deelname aan het 
(inter)nationale wedstrijdcircuit besluiten Henk de 
Reus en Martin te Pest het over een andere boeg te 
gooien. Gewapend met een stevige vaste stok en 
voerkorfmontage vertrekken ze richting de IJssel 
met als doel barbeel te vangen. Henk geeft in dit 
persoonlijke verslag zijn leerzame ervaringen prijs.

TEKST EN FOTOGRAFIE HenK de reUs 
ILLUSTRATIE sTePHan siePerMann
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NIEUWE SUPERVIS VOOR REcORdhOUdER RINKO
Met deze supervis van 6 kilo en 83 centimeter had Rinko Oosterveen 
bijna zijn eigen Nederlands record barbeel (85 cm, 6.340 gram) 
verbroken. Hij ving de vis op de IJssel met de 3,6 meter lange Korum 
Neoteric barbeelhengel, opgetuigd met een voerkorf aan een safetyclip. 
Als onderlijn vist Rinko met een gevlochten onderlijn van 15lb en haak-
maat 6 of 8. De gewichten van de voerkorf variëren van 70-150 gram. 
Als aas kiest hij voor Sonubaits halibut pellets en oude kaas die aan een 
hair worden aangeboden.

elastiek aanzienlijk verder uit 
de top. Barbeel, dat kan niet 
anders. Deze zet een spurt in 
richting vaargeul, maar schiet 
enkele seconden later los. Shit 
sodekraai! Wat een pech. Het 
euvel bleek een botte haak. 
Deze heeft een paar mosselen 
aangetikt en verliest zo toch 
snel zijn scherpte. Weer een 
belangrijke les geleerd, zullen 
we maar zeggen. Ik trek enkele 
voerkorven leeg op de stek 
en prik drie grote maden en 
een maïskorrel op de nieuwe, 
vlijmscherpe haak. Na enkele 

geland, ga ik terug naar mijn 
stek en zie de top kaarsrecht 
vooruit steken terwijl deze op 
het gewicht van de korf iets 
hoort door te buigen. Wat 
blijkt: terwijl ik foto’s aan het 
maken was heeft alweer een 
barbeel mijn onderlijn ge-
sloopt. Deze harde les bewijst 
dat je bij deze visserij minima-
le eisen aan je materiaal moet 
stellen. Martin en ik kiezen bij 
deze techniek geen onderlij-
nen meer dunner dan 24/00.  
Zo zijn we ook voorbereid op 
de echt grote vissen (zie kader 
Rinko Oosterveen).
Voor mij zit er deze dag geen 
barbeel in, maar wel een paar 
enorme brasems en een dikke 
winde. Martin heeft meer 
succes en vangt naast brasem 
en winde ook nog twee mooie 
barbelen tussen de 50 en 60 
centimeter. We zijn natuurlijk 
super enthousiast en ik zal 
eerlijk zeggen dat ik die nacht 
slecht heb geslapen. Kortom: 

CHECK WWW.HETVISBLAD.NL VOOR MONSTERWINDES 
DIE TIJDENS HET BARBELEN ZIJN GEVANGEN!

minuten is het gelukkig alweer 
raak. Mijn elastiek vertrekt uit 
de hengeltop en deze keer zit 
de vis echt goed vast. Het is 
echt niet te geloven wat een 
krachtpatsers het zijn. Na een 
stevig gevecht van ruim vijf 
minuten – en dat is lang met 
de vaste stok! – ligt de vis ein-
delijk in het landingsnet. Deze 
is maar liefst 69 centimeter en 
een geweldige beloning voor al 
het wachten, wat een vis! Dit 
was mijn eerste barbeel aan de 
vaste hengel, maar zeer zeker 
niet de laatste. 

de volgende avond waren we 
na het werk weer aan de IJssel 
te vinden. 

SLECHTE STEKKEN
Natuurlijk gaat Martin op de 
zelfde plek zitten, want daar 
zit in ieder geval barbeel.
Ik kies voor een andere stek 
op de kop van een kleine krib. 
Mijn fout daarbij is om direct 
de hele stek op te bouwen. 
Zelfs een 120-grams korf was 
niet te houden en ik moet 
onverrichter zaken verkassen. 
Het is me deze dag niet ge-
gund en ook de volgende stek 
blijkt niet met de vaste stok te 
bevissen. Hier is het erg on-
diep en de korf en haak raken 
constant vast tussen de stenen. 
Lang niet alle stekken zijn dus 
even goed en het is verstandig 
een nieuwe stek eerst even 
met alleen je opgetuigde vaste 
stok te testen. Goed nieuws 
is dat Martin het toch weer 
presteert om na enkele mooie 
windes en brasems ook twee 
dikke barbelen te vangen. 

3X=SCHEEPSRECHT
Ik besluit het een dag later 
toch weer te proberen. Martin 
kan die dag niet, dus dan maar 
alleen. Ik vind een stek met 
flink wat stroming en een 
redelijk schone bodem. Een 
korf van 80 gram blijft goed 
op de bodem liggen en op een 
enkele mossel na zijn er op 
deze stek geen obstakels.
Na een kwartier meldt de 
eerste winde zich. Even later 
trekt een krachtige vis het 

VOERKORfMONTAGE VOOR DE VASTE STOK

26/00 
nylon 
hoofdlijn

20 cm lus

speldwartel

80 grams voerkorf

25 cm 24/00 nylon onderlijn

Rinko met zijn barbeel 
van 6 kilo en 83 cm.

haakmaat 8 tot 12


