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m alle ins en outs 
van de zeelt te weten 
te komen, gaan we 

op pad met specimenhunter 
Coen Hansen. Hij heeft zich 
de afgelopen jaren gespeciali-
seerd in het gericht vissen op 
zeelt. Menig sportvisser gaat 
er haast vanzelf vanuit dat 
dit geen sinecure is. “Ze zien 
die roodogen meer als een 
toevallige bijvangst of lastig te 
vangen klant”, zegt onze spe-
cialist. Dat je absoluut gericht 
op zeelt kunt vissen, gaat Coen 
ons vandaag in Almere laten 
zien.

ZEELTWATER
De afgelopen 
decennia is de 
zeeltstand – mede 
dankzij de ver-
beterde water-
kwaliteit – aardig 
toegenomen. Op 
sommige wate-
ren verbaas je je 
over de hoeveel-
heid zeelt die 
er rondzwemt. 
Daartussen kun-
nen zeer zeker 
kanjers zitten, 
wat deze visserij 

extra spannend maakt. Het 
type water waar je de meeste 
kans maakt, zijn veelal de 
plantenrijke sierwateren. Hier 
voelt Tinca tinca zich het beste 

thuis en plant de soort zich 
ook goed voort. Je maakt hier 
beduidend meer kans dan in 
een omvangrijk polderstelsel, 
aangezien je in zo’n uitge-

strekt gebied eerder brasem en 
karper zult aantrekken met je 
voerplek.

MINDER LOMP
Midden in Almere, aan een 
fraai sierwater, treffen we 
Coen statisch achter een 
paar stokken aan. We gingen 
toch op zeelt vissen? “Het 
lijkt misschien alsof ik mijn 
kaarten op karper heb ingezet, 
maar het materiaal is hele-
maal afgestemd op de kleine 
buur van de karper. Zo vis ik 
met een dunnere lijn en een 
lichtere hengel. Nou geeft een 
zeelt zelfs sport op zwaarder 
materiaal, maar op deze 1,2 
lbs hengels is het gewoon écht 
genieten bij het drillen van 
onze goudgroene vrienden.” 
Hansen vist statisch het liefst 
met twee hengels; zo houdt hij 
overzicht. “In een aasperiode 
kan het namelijk best hard 
gaan met aanbeten. Meerdere 

vissen vlak na elkaar zijn geen 
uitzondering.” Het visgerei 
tussen het riet oogt allemaal 
net wat minder lomp dan een 
karperuitrusting: lichte hen-
gels, kleinere molens, minus-
cule hangwakertjes en ranke 
Steve Neville beetmelders die 
het plaatje compleet maken. 
Het ronde schepnet met ste-
vige spreid-armen doet echter 
wel wat grof aan. “Tijdens het 
schepwerk duw je zo’n net met 
gemak tussen het dikke wier 
door dat vaak langs de oevers 
in deze sierwateren staat”, legt 
onze zeeltenvanger uit.

PLOMPENvELDEN
Hansen vist echter niet zó 
licht dat hij constant vissen 
verspeelt. Een nylon 
hoofdlijn van 25/00 mm 
is sterk genoeg om een 
beste zeelt – of eventu-
ele karper – uit de lelies 
te houden. Want zeelten 

foerageren maar wat graag 
tussen de plompenvelden. 
“Het geeft ze als het ware een 
dak boven het hoofd, inclusief 
schaduw en voedsel. Is er 
daarbij ook wier in de buurt 

van zo’n veld te vinden, dan is 
dat dikwijls een waar zeelt-
honk. Voer gerust een aantal 
dagen rondom zo’n aantrek-
kelijk plompenveld.” Vaak zijn 
de eerste vissen die je op zo’n 

• witvissen

STATISCH ZEELTVISSEN

Gericht op 
groene rakkers

Groen uitgeslagen, met rood doorlopen ogen en naar 
lucht happend ligt hij daar uitgeteld op de mat. Het 
gaat hier niet over een profbokser, maar over wat 
menigeen de fraaiste sportvis van ons land vindt: de 
zeelt. Deze mystieke vis kun je met succes gericht 
bevissen. Coen Hansen vertelt je hoe.
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VOORVOEREN!
Zeelt is met verschillende tactieken te bevissen. Een statische benadering 
(vergelijkbaar met het karpervissen, maar dan aanzienlijk lichter) is door-
gaans erg lucratief. Nadat je een aantal dagen van te voren hebt gevoerd, 
nemen de kansen op een dikke zeelt en een succesvolle sessie aanzienlijk 
toe. Gebruik hiervoor kleine pellets en een mix van 10 en 12 mm boilies; 
liefst zoet van smaak. Het is afdoende om een potentiële stek 
twee dagen lang per voerbeurt te voorzien van een 
pond pellets en een pond miniboilies.

Twee dagen 
op rij wat 
pellets en 
miniboilies 
voorvoeren: 
het werkt!

Coen vist eigenlijk net als een karpervisser, maar dan een stuk lichter.

vis in de nabijheid van een lelieveld 

of andere waterplanten.

Met een PvA zakje komt je montage na de inworp mooi terecht.
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KLASSIEK: WORMEN
Zeelt lust graag wormen. 
Coen raadt het echter af om 
hiermee te vissen. “Worm is 
niet selectief genoeg en zal 
ook veel andere witvis doen 
aanbijten. Mocht je in hel-
der water echter een zeelt 
zien azen, dan is het wel 
nuttig om de worm als aas 
in te zetten.” Bijvoorbeeld 
onder de pen, want daar 
kun je de zeelt ook prima 
mee bevissen. Gebruik bij-
voorbeeld zoete blikmaïs, 
pellets of miniboilies als 
aas en vis tegen plompen- 
en wiervelden die wat dichter bij de kant liggen. Wat ook goed werkt, is 
een combinatie van het vissen met een pen- en een statische hengel tegelijk. Zo heb je het beste van twee werelden.

TACTIEK
Coen vist ‘statisch’ met 25/00 mm nylon als hoofdlijn en een 50-grams lood. De onderlijn (hair-rig) kun je het beste 
kort houden. Geef zeelt niet te veel ruimte; het zijn vaak sneaky vissen die snel geprikt moeten worden. Een onder-
lijntje van maximaal 12 cm is lang zat (het pakken/hangen-principe). Maak het onderlijntje van 20/00 nylon of 8 tot 
10 lbs gevlochten onderlijnmateriaal. Op de onderlijn knoop je een klauwhaakmodel in maat 12. De haak voorzien 
we van een dunne en korte hair, hierop bevestig je een 12 mm, 14 mm of anderhalve 10 mm boilie. Gebruik bij het 
inwerpen een PVA zakje voorzien pellets, fijngeknepen en hele boilies. De onderlijn komt dan netjes op de bodem 
terecht. Wanneer je lukraak ingooit zonder PVA zakje, is de kans groot dat je rig bij het afzinken wier meepakt en er 
kansloos bij ligt.

voerplek vangt dan ‘afromers’. 
“Net als bij het karperen gaat 
het dan vaak nog om de groot-
ste exemplaren ook”, zegt 
Coen. Zijn voerplek bestaat 
uit pellets en zoete miniboi-
lies. “Zeelt is dol op die kleine 
knikkertjes. Kies je ze 10 tot 
12 mm groot, dan vallen ze 
niet ten prooi aan de kleinere 
witvis die vrijwel altijd eerder 
op een stek arriveert. Die zal 
zich eerst en masse op de ver-
kruimelde pellets storten en 
de miniboilies laten liggen. 
Als de zeelt dan uiteindelijk 
ook aan tafel verschijnt, treft 
die nog genoeg lekkers aan.”

SNELLE AANBEET
Wanneer we tussen het riet 
plaatsnemen, duurt het niet 
bijster lang voordat Hansen 
beet krijgt. Niet eens echt 
verbaasd kijkt hij naar een 
hengel die spontaan krom 
trekt en op de beetmelder ligt 
te ‘fluiten’. Koeltjes trekt Coen 
de hengel omhoog. “Mooie 
run, niet?”, zegt hij breed 
lachend. De 1,2 lbs hengel 
heeft genoeg ruggengraat om 
de sterke vis te verhinderen 
een lelieveld in te duiken. Na 
een indrukwekkende dril ligt 
er een zeelt van rond de 40 
cm op de onthaakmat. Deze 

Zeeltvissen is eigenlijk ‘mini-stijl-karpervissen’.

kleurt eerder geel dan groen 
en heeft geen rode maar don-
keroranje ogen. “Ze verschil-
len onderling écht in kleu-
renpracht en bouw. Daarbij 
kleuren de ogen van oranje 

naar dieprood. De éne is dik 
en donkergeel, de ander lang-
gerekt en donkergroen. Soms 
zijn ze zelfs donkerbruin. 
Prachtig toch, zoveel variatie 
binnen één soort?!”

BIJvANGSTEN
De sympathieke Almeerder 
ververst zijn aas en gooit dit 
weer op exact dezelfde plek 
tussen twee lelievelden in. 
“Het bruist daar letterlijk van 

de activiteit. Zie je dat flinke 
bellenspoor? Een nieuwe 
aanbeet zal niet lang op zich 
laten wachten. Maar het blijft 
altijd spannend: dikke brasem 
en karper zijn natuurlijk ook 
dol op het voer dat er ligt.” 
Mocht er een karper toehap-
pen, dan is het met dit lichte 
materiaal wel even alle hens 
aan dek. Maar Coen verzekert 
dat de kans om ook karper op 
de kant te krijgen wel degelijk 
aanwezig is. “Blijf vooral kalm 
en probeer aan te voelen wat 
zo’n ruige bijvangst van plan 
is. Als het water niet al te groot 

is, loop je met je net gewoon 
achter de karper aan. Vaak 
komt het dan wel goed.” Maar 
eerlijk gezegd ziet Hansen 
liever een lekkere dikke zeelt 
langskomen. En die laat niet 
lang op zich wachten. Binnen 
het kwartier haakt hij nog een 
vis van ongeveer hetzelfde 
formaat als zijn eerste vangst. 
“Dit is genieten hoor.” 

BIJvOEREN
Daarna is het een tijdje stil, als 
één van de wakers plots naar 
beneden dwarrelt en aarzelend 
weer omhoog kruipt. “Brasem. 

Wedden?” Een zo te voelen vrij 
dikke vloermat wordt rustig 
naar de kant getrokken. Daar 
vlakbij gekomen laat de vis 
echter a-typische vloermat-
taferelen zien. Even twijfelen 
we nog of het toch geen zeelt 
is. Maar daarna geeft de vis 
zich snel over en zien we 
een prachtige bijvangst die 
onder de paaiuitslag zit – het 
robbertje vechten zal met de 
paaidrang van doen hebben ge-
had. Voorzichtig zetten we de 
mannetjesputter terug. Na een 
viertal brasems heeft Coen het 
wel een beetje gehad met deze 

slijmjurken en voert hij stevig 
bij. Een ruime hoeveelheid mi-
niboilies wordt richting de stek 
gegooid. Het blijkt te helpen, 
want de brasem-aanbeten stop-
pen. Verder blijft het echter 
ook stil. Heeft Coen wellicht 
iets te fanatiek bijgevoerd in de 
zucht naar zeelt?

KARPER?
Na zo’n half uur radiostilte 
vermoedt Coen dat er mogelijk 
karper is gearriveerd. “Die 
willen zo’n stek dan wel eens 
gaan domineren en de tafel 
leeg eten.” Hij heeft het nog 
maar net gezegd of er volgt een 
keiharde fluiter uit het boekje. 
Karper? De hengel gaat goed 
krom en Coen moet alle zeilen 
bijzetten om de vis in bedwang 
te houden. Verschillende keren 
gaat de hengel tot het startoog 
onder water om de vis vlak 
voor een bos plompenbladeren 
te laten keren. Wat een power! 
We slaken een zucht van ver-
lichting als duidelijk te zien is 
dat er genoeg lijn is gewonnen 
en het schepnet te water kan. 
Als er onder de oppervlakte 
een groene schim verschijnt, 
roept Coen enthousiast: “Toch 
een zeelt!” Het robuuste schep-
net bewijst zijn dienst wanneer 
hij in één beweging pal door 
de wierrand een statige zeelt 
schept. Wat een schoonheid!

Wil je écht zo gericht 
 mogelijk op zeelt? Pak 

dan geen worm als aas.

Zeelten zijn ware krachtpatsers. 
Harde runs en felle drils!

Zulke mooie vissen willen 
we toch allemaal vangen?!


