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ij hoge uitzondering 
gaat Hét Visblad dit 
keer ‘vreemd’. We 

piepen voor deze reportage 
namelijk net de grens met 
Duitsland over. We gaan op 
pad met barbeelspecialist Cees 
van Dongen, die sinds hij met 
een Duitse is getrouwd al weer 
een tijdje bij onze oosterburen 
woont. Samen met zijn vismaat 
Frank bevist hij vandaag een 
stek langs de Rijn. Die rivier 
slingert zich ook door ons land 
heen, dus de tips van Cees zijn 
eveneens van toepassing op de 
barbeelvisserij aan onze grote ri-
vieren (Rijn, Waal, Maas, IJssel).

KAAS EN KERRIE
Cees zijn barbeelvisserij heeft 
een onmiskenbaar Nederlands 

kaas, kerrie en BarBeeL
Barbeelvissen op de grote rivieren is een specifieke en 
ruige visserij. Eentje die soms ook behoorlijk lastig 
kan zijn voor wat betreft het vangen van vis. Cees van 
Dongen heeft zich hierin gespecialiseerd en doet in dit 
artikel zijn tips voor grote barbeel uit de doeken.
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tintje: hij vist het 
liefste met een homp 
kaas. “Daarmee maak 
je meer kans op de 
betere exemplaren. 
Een stuk kaas aan een 
hair is veel selectiever 
dan een dot maden. 
Met name oude brok-
kelkaas vermengd 
met kerriepoeder is 
een regelrechte hit!” 
Onze ‘oosterbuur’ 
vult zijn voerkorf 
dan ook stevig met 
extra geel gepoe-
derde oude kaas. 
Een handje maden 
en hennep maken 
deze Hollandse hap 
voor de barbeel af. 
“Een aanbeet op die 

‘kaasstok’ laat je hart sneller 
kloppen”, zegt Cees nadat hij 
heeft ingeworpen.

STERK SPUL
Dat doet hij midden tussen 
twee kribben, richting de rand 
van de stroomnaad. “Dat zijn 

vaak de beste plekken. Op het 
talud dat daar afloopt richting 
de vaargeul kan de vis hori-
zontaal azen. Zo kost het hem 
de minste energie om zijn 
kostje bij elkaar te scharrelen. 
Bovendien gaat je voerkorf 
een heel eigen leven leiden 
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Barbeel is de koningin van 
het stromende water en 
een prachtige sportvis.

Een homp kaas aan de hair is 
een stuk selectiever voor grote 
barbeel dan een dot maden.

Wasmotlarven zijn een veel min-
der bekend topaas voor (grote) 
barbeel.

De raketopstelling van de hengels is 
gebruikelijk bij de barbeelvisserij. 
Let ook op de extra stabilisatie van 
de tripod met wat stenen.

Kerriepoeder is een smaakmaker 
die Cees steevast over al zijn aas 
strooit.

als je nog verder weg vist”, 
zegt Cees. De sterke stroming 
vraagt om robuust materiaal. 
Zware voerkorven, stevige 
hengels en flinke molens. 
“Met een heavy feeder of een 
2 lbs karperhengel met topac-
tie kun je prima een flinke 
barbeel uit de harde stroming 
naar de kant toe halen.”

RAKETOPSTELLING
De hengels worden als ware 
het een raketopstelling op een 
tripod hengelsteun gelegd. 
“Zo voorkom je dat de lijn te 

veel op de bodem ligt en be-
schadigd raakt.” Als hoofdlijn 
gebruikt Cees een 33/00 nylon 
hoofdlijn. Daaraan knoopt hij 
een 1,5 meter lange voorslag 
van 50/00 nylon. “Een dikke 
voorslag heeft als bijkomend 
pluspunt dat er zich op het 
punt waar de voerkorf hangt 
een hoek in de lijn vormt. Dit 
voorkomt in de war gooien”, 
zegt Van Dongen. De 80 cm 
lange nylon onderlijn heeft 
een diameter van 30/00. “De 
lengte van de onderlijn zorgt 
ervoor dat het haakaas – een 

flinke witvishaak 
voorzien van maden 
of een karperhaak 
maat 12 met een 
hair voorzien van 
kaas – mooi in de 
stroming beweegt. 
Dit gewiebel is vaak 
onweerstaanbaar 
voor barbeel.”

VOLDOENDE 
VOER mEE
Niet alleen voor 
barbeel, zo blijkt 
wel uit de diversiteit 
van de vangsten: 
winde, grote blank-
voorn, grondel, 
kolblei en roofblei. 
“Er gaat op een 
productieve dag 
aardig wat visvoer 
doorheen. Neem 
dus voldoende 
zakken pellets 

mee. Dit topvoer kun je bo-
vendien weer prima mee naar 
huis nemen mocht het een 
dag wat minder zijn.” Zorg 
verder voor een flinke bak 
maden, wasmotlarven, hennep 

en last but not least de brok-
kelkaas. Plus een grote pot 
kerriepoeder. “Dat gaat zonder 
uitzondering overal doorheen. 
De pittige smaakvoorkeur van 
de Europese barbeel is niet 

Pellets aangevuld met maden, hennep en brokkel-kaas vormen de basisinhoud van de voerkorf.

Een dikke voorslag zorgt voor een 

hoek in de lijn bij de voerkorf. Zo gooi 

je de montage niet zo snel in de knoop.
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zo gek, gezien het feit dat hij 
grote neven heeft in India. 
Flink strooien is het motto!” 
De handen van Cees en Frank 
kleuren er geel van.

HARDE AANBETEN
Beide vismaten vormen een 
team, zonder daarbij op 
elkaars lip te zitten. Ze vissen 
allebei met twee hengels, die 

ONTHAAKMAT MEE!
‘Als je geschoren wordt, moet je 
stilzitten’, luidt het spreekwoord. 
De barbeel heeft hier echter lak 
aan en zal eenmaal op de kant 
vaak nog proberen om zijn op-
ponent nog een woeste ‘staart 
om de oren’ te geven. “Een 
degelijke onthaakmat waarop je 
zo’n wildebras veilig kunt ont-
haken, behoort dus verplicht 
tot je standaarduitrusting” 
aldus ‘barbier’ Cees. Ook een 
stevige onthaaktang is geen 
overbodige luxe. “Barbelen 
hebben een hele taaie bek, dus 
de haak zit doorgaans stevig 
vast.”

BARBEEL- /RIVIERTIPS
•   Voer aan het begin van de sessie niet te veel. De ene dag is de andere niet. Als het een beetje loopt, mag je echter af en toe gerust flink wat bijvoeren. Dat 
kan met een voerschep (dichtbij) of een spomb (op afstand). Het voordeel van de laatste ten opzichte van reguliere spods is dat hij veel sneller binnen is te 
draaien – erg nuttig aan de rivier. Bovendien heb je met een spomb ook geen spodhengel nodig. Je hangt hem gewoon aan de wartel waar normaal de onder-
lijn aan vast zit.

•   Wissel regelmatig van haakaas als de vis niet echt 
los is. Door te variëren kun je de barbeel soms net wel 
over de streep trekken. Bied naast kaas ook eens een 
hair vol wasmotten aan. Deze motten zijn naast kaas 
hét aas voor het betere slag barbelen. Probeer verder 
eens een combinatie van een hompje kaas en een 
wasmotlarve op je hair.
•   Het vissen aan de grote rivieren vraagt om een 
goed georganiseerde stek. Mocht je plots achter 
elkaar beet krijgen, dan wordt die binnen een mum 
van tijd vaak een chaos – met halsbrekende toeren 
tot gevolg.
•   Houd ook rekening met het wassende water. 
Hevige regenval stroomopwaarts of de hekgolf van 
een kolossaal schip, kunnen het waterpeil snel doen 
stijgen. Let dus niet alleen op de toppen van je hen-
gels, maar houd ook de waterstand goed in de gaten.
•   Barbeel is grofweg te vangen van eind april/begin 
mei tot in oktober. De wat broeierige nazomerdagen 
zijn vaak topdagen – al viste Cees zijn beste sessie 
ooit bij snikheet en windstil weer. De barbeel blijft 
wat dat betreft een ietwat mysterieuze en onvoor-
spelbare vissoort.

een meter of 30 bij elkaar van-
daan staan opgesteld. “Zo geef 
je elkaar de ruimte, maar kun 
je eventueel ook de aanbeten 
delen en run om run vissen. 

Je vormt dan echt een team. 
Als het een beetje aardig door-
loopt, ben je vaak constant in 
de weer. Je vismaat kan dan de 
hengels in de gaten houden 

met de spomb kun je ook op 

grote afstand particles voeren.

wanneer jij een voerkorf vult, 
en vice versa.” Je hengeltop-
pen scherp in het oog houden 
is bij het barbeelvissen geen 
overbodige luxe. “De aanbeet 
van een barbeel is keihard. 
Als de vis zichzelf haakt op 
de zware voerkorf, slaat de 
top plots ver door en blijft die 
krom staan. Zorg dus dat je 
naast je hengels staat en de 
haak direct wat beter kunt zet-
ten door de hengel te heffen.”

EVEN GEEN KOFFIE
Als de sessie rond de middag 
echt op stoom komt, krijgen 
Cees en Frank om en om 
beet. Ze hebben amper tijd 

voor een kop koffie. Aanbeet! 
Drillen, scheppen onthaken 
en plaatje schieten! Spomb 
vullen, bijvoeren, even wach-
ten, weer beet! En zo gaat dat 
nog even door. Hard werken 
dus voor die twee oudere 
jongeren. “Wat is dit toch 
een heerlijke visserij!”, roept 
Frank stralend terwijl hij de 
hengel weer krom trekt op 
een volgende vis. Van elke vis-
soort die ze vangen worden ze 
oprecht vrolijk. Niet gek, als je 
bedenkt dat ze opvallend vaak 
de grotere exemplaren uit 
de school lijken te plukken. 
“Doordat we bewust vrij lomp 
vissen om barbeel te selecte-

ren, vangen we waarschijnlijk 
die enorme blankvoorns en 
windes. Fantastisch toch?!”

ONDER DE INDRUK
Als het aanbetencircus heel 
even stil lijkt te vallen, weten 
beide heren niet hoe snel ze 
een broodje en een slok koffie 
naar binnen moeten werken. 
Juist na deze korte ‘working 
break’ knalt de top van een 
van Cees zijn hengels hele-
maal door. “Kijk, dat zijn ze. 
Dikke vis, let maar op!” Na 

een spannende en lange dril 
komt er een koningin van de 
rivier omhoog uit de diepte. 
Hoewel beide heren al bar-
belen van dik over de 80 cm 
hebben gevangen, klinken er 
juichkreten over de Rijn als 
Frank de vis schept. “Dit is 
de topper van de dag!”, roept 
Cees dolblij uit. De prach-
tige, bronskleurige barbeel 
van ruim over de 60 cm die 
wegzwemt na voor de camera 
te hebben geposeerd, laat een 
diepe indruk achter.

Selectief vissen, levert ook grote bijvangst op. 
Bijvoorbeeld in de vorm van windes.

Barbelen hebben een taaie bek, dus zorg naast een onthaakmat ook voor een goede onthaaktang.

Als de vis los is, staan Cees en zijn 

vismaat Frank tegelijkertijd te drillen. Een fraaie barbeel is klaar om te worden geland in het net.


