• witvissen
Tim Janssen met een beste
barbeel uit de Grensmaas.

De Grensmaas voert overtollig
water uit de Maas af
en kent daardoor een sterk wiss
elend waterpeil.

De barbeel is vanwege zijn kracht en uiterlijk een zeer
tot de verbeelding sprekende sportvis. Toch wagen
veel sportvissers zich niet snel aan deze specifieke
visserij. Het ruige rivierwerk en de soms behoorlijk
lastig te vangen barbeel zijn doorgaans de grootste
struikelblokken. Tim Janssen (28) helpt je in dit artikel
om deze uit de weg te ruimen.

gevoel dat ik in het buitenland
ben.”

voerde net nog grote hoeveelheden water uit de Maas af. Bij
flinke regenval kan dat zelfs
om de paar uur het geval zijn.”
Tim waarschuwt dan ook om
je omgeving goed in de gaten
te houden. “Staar je niet blind
op je hengeltoppen, want voor
je het weet is het waterpeil een
stuk gestegen”, spreekt hij uit
ervaring. Sindsdien checkt hij
ook steevast de waterstanden
voor hij naar Limburg afreist.

NIET TE PEILEN

GEULEN

Dat de Grensmaas een uniek
water is waar letterlijk geen
peil op valt te trekken, blijkt
wel uit het feit dat Tim bij aankomst op de stek niet direct
kan gaan vissen. “Waar nu
mijn tri-pod staat, stond een
uur geleden nog twee meter
water. De stuw iets verderop

Voordat hij zijn materiaal in
gereedheid brengt, dropt Tim
met de spomb op twee stekken een mix van hennep en
casters. “Dat beperk ik tot een
liter, bijvoeren kan altijd nog.”
Tijdens het optuigen van de
hengels en andere benodigdheden, doet het voer zijn
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ndanks het feit dat
Tim uit het Gelderse
Dieren komt en in
de vorm van de IJssel mooi
barbeelwater in de nabijheid
van zijn woonplaats heeft
liggen, wilde hij voor deze
reportage toch graag afreizen
naar Limburg. “De Grensmaas
is een unieke rivier die niet te
vergelijken is met enig ander
water in Nederland. Als ik hier
vis, heb ik altijd een beetje het

Zowel via zicht als geur kun je de barbeel verleiden.

BARBEEL OP LAAG
WATER ZOEKEN
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werk. Ondertussen wijst Tim
op de plekken waar hij bij laag
water graag vist. “De diepe
geulen waar het water tussen
de rotsblokken en stenen door
stroomt. Daar heeft de harde
stroming diepere stukken
uitgesleten. Hier worden ook
de meeste voedseldeeltjes
doorheen gezogen, dus is het
logisch dat Barbus barbus er
met zijn bek open ligt te
wachten op een gemakkelijke
hap.”

KEIEN
Zodra de montage gereed is,
werpt Tim die in het midden
van de stroom. “Daar waar je
de witte schuimkopjes ziet.
Die verraden waar de geul
loopt, en dat zijn vaak de
beste plekken.” Als hij naar
de desbetreffende stek wijst,
buitelt er net een beste barbeel
uit het water die zijn uitspraak
kracht bij zet. “Pas wel op dat
je niet te dicht tegen de keien
aan werpt. Dat levert je niet
alleen minder aanbeten
op, maar het gaat je ook
materiaal kosten.” Die
grove omstandigheden
vragen dan ook om
robuust materiaal: een
stevige hengel die een
goed gevulde voerkorf
en spod weg kan zetten.
“Bovendien is het met
een te lichte hengel geen
sinecure om een flinke
barbeel uit de harde stroom
te halen”, vult Tim aan.
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• witvissen

je
Tussen alg en wier vis
p
p-u
po
een
t
het beste me
net
aas
je
at
zod
montage
piept.
boven het groen uit

ALG EN WIER
Voor hij gaat vissen, werpt
Tim een paar keer in om te kijken hoe het op de stek zit met
bodemwier en alg. “Dat kan je

montage danig in de war
schoppen,
waardoor de
aanbeten
niet goed
doorkomen.” Toch
is een laag
draadalg op
de bodem voor
Tim niet
meteen
een reden
om zijn
heil elders
te gaan
zoeken.
“Barbeel
scharrelt
graag
rond tussen het
groen,
dus pas
ik mijn
tactiek
hier op aan. Naast een aantal
gewone maden zet ik één of
twee drijvende plastic-maden
of imitatie maïskorrels op de
haak. Zo vis je pop-up, net

VOERTIPS

Materialen voor de barbeelvisserij.

STERKE VIS, STEVIG MATERIAAL
Voor de ruige riviervisserij gebruikt Tim een 1.75 lbs barbeelhengel van 3.60 meter lengte met topactie. “Maar een zware
feederhengel voldoet ook prima.” Zijn hengels legt hij als een raketopstelling op de tri-pod. “Zo voorkom je dat de lijn te veel op de bodem ligt en
hierdoor mogelijk beschadigd raakt. Bovendien zijn de aanbeten zo fenomenaal waarbij de hengel compleet doorbuigt.” Daarom gebruikt hij een
molen met baitrunner. “Dat is niet per se vereist, maar wel makkelijk. Heb
je geen baitrunner-systeem, vergeet dan niet je slip soepeler af te stellen.
Je zal niet de eerste zijn die een hengel in het water ziet verdwijnen.”
Op de molens zit 37/00 nylon gespoeld. “Dat lijkt dik, maar tussen de met
mossels begroeide keien heeft een solide hoofdlijn alleen maar voordelen.”
De onderlijn – ook van nylon – is 120 tot 150 cm lang en 20/00 à 24/00
dik. De lange onderlijn zorgt voor een extra natuurlijke aasaanbieding.
Deze lengte zorgt ervoor dat het haakaas in de stroming rustig op de
bodem blijft liggen, terwijl een te korte onderlijn vaak in de stroom gaat
dansen. Dat laatste kan in sommige situaties juist ook een voordeel zijn.
Een dikke, inactieve barbeel kan zo geïrriteerd raken en juist toehappen.
Vis je met twee hengels, dan zou je dit kunnen uitproberen. Afhankelijk van
de aassoort (boilies, pellets of maden) gebruikt Tim een flinke witvishaak
in de maten 10, 12 of 14.

Waar het in de barbeelvisserij gebruikelijk is om pas vlak
voor aanvang van de sessie voer op de stek te brengen,
kun je er net als in de karpervisserij ook voor kiezen om
een of meerdere dagen van tevoren een flinke hoeveelheid pellets te voeren. Dit kán het proberen waard zijn
om meer en grotere barbelen naar je stek te lokken.
Anderzijds komen er soms juist ook andere vissoorten
(zoals brasem en karper) op het voer af, dus het is de
vraag of je die gok wilt nemen.
Op de visdag zelf mag je als het een beetje aardig loopt
gerust af en toe flink wat bijvoeren. Voerballen kun
je met een voerschep op de stek brengen, een spomb
biedt uitkomst voor hennep, maden en casters. In
vergelijking met reguliere spods kun je een spomb
veel sneller binnendraaien – geen overbodige luxe op
een snelstromende rivier. Bovendien heb je zo ook
geen speciale spod-hengel nodig. Je hangt de spomb
gewoon even aan de wartel waar normaal de onderlijn aan vast zit.

zachte boilies doen het dan
goed.” Aan de bak met hennep en casters worden dan
ook een paar handen kerrie
toegevoegd. Om dit lichte
voertje te verzwaren – zodat
het sneller afzinkt naar de
bodem – maakt Tim gebruik
van grondvoer. “Meng het één
en ander goed door elkaar en
maak er stevige ballen van.
Die gooi je met een voerschep
gemakkelijk een eind weg en
zinken lekker snel naar de
bodem. Hier komen de grote
eters, vissen met stevige trek,
maar wat graag op af”, zegt
Janssen met een knipoog.

TOPWERK
boven het alg. Dat is onweerstaanbaar voor vriend Barbus.”

VOERBALLEN
Wanneer het flink stroomt,
verliest het visuele aspect

Na de aanbeet gaat een barbeel er standaard woest vandoor.
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Met de spomb kun je
gemakkelijk
hennep, maden en cas
ters voeren.

terrein en wint de geur van
het aas terrein. “Behalve een
verzwaarde voerkorf, kies ik
dan ook voor grover aas dat ik
op een hair in plaats van de
haak bevestig. Vette pellets of

Tim werpt zijn twee hengels
secuur in. De ene beaasde
haak belandt in de geul, de
ander daar waar het net wat
breder en dieper is. “Daar
hangen onze grote vrienden
graag rond.” Vervolgens is het
een kwestie van afwachten
naast je hengels en de toppen
in de gaten houden. Pas wel
op, waarschuwt de Gelderlander: “Elke run van deze
riviervis is snoeihard. Bij een
aanbeet zit je hart direct in je
keel.” Net nadat Tim een paar
mooie anekdotes uit zijn ‘verbarbeelde’ leven heeft verteld,
beukt zijn hengeltop krom
en wordt er bij één van zijn
baitrunners met grof geweld
lijn afgetrokken. “Hangen!”
De vis heeft zich op de zware
voerkorf (70 gram is het
minimale gewicht van Tim’s
korven) gehaakt en gaat er
daarna woest vandoor.

‘BAR-BEUL’
Hoewel de vis geen kingsize barbeel is, geeft hij zijn
tegenstander Tim flink van
katoen. “Ze geven zich niet
snel gewonnen”, zegt die met
een kromme hengel en grote
grijns op zijn gezicht. De
schitterende, goudkleurige
barbeel mag nadat we hem
even vol bewondering aan
hebben gestaard, snel weer
terug. Het haakje maat 12
wordt van een aantal verse
maden en een caster voorzien voordat hij weer in het
water belandt. Daar lijkt wel
een vis te liggen wachten,
want rap na de inworp volgt

er weer een aanbeet. “Ze zijn
duidelijk los”, jubelt Tim.
Een oer-Hollandse ‘bar-beul’
sleurt meters lijn van de molen. “Dit is echt een mooie!”
Na een stevige dril glijdt er
een prachtig exemplaar het
landingsnet in. “Pure Dutch
hè”, zegt Tim enthousiast.

HOOG WATER
Dat gaat daarna nog even
zo door. Totdat er tijdens de
dril van barbeel nummer vijf
in de verte een massa water
van de stuw naar beneden
buldert. Niet veel later zijn
we bij fotosessie al bijna
ingesloten door het water.

Net op tijd weten we de spullen hogerop in veiligheid te
brengen voordat het water
de stek van Tim overneemt.
De sessie komt zo abrupt tot
zijn eind. “Dat gebeurt me
hier regelmatig. Over de berg
keien heen vissen richting
de geul waar de vis zit is
namelijk onbegonnen werk.
De harde stroom, afstand en
stenen waar je mee te maken
hebt is vragen om verspeelde
vissen.” Tim houdt het
daarom voor gezien. Desondanks is hij bijzonder in zijn
nopjes: op deze serie vaderlandse barbelen zou menigeen jaloers zijn.

Naast een onthaakmat voor deze prachtige vis, is ook een stevige
onthaaktang essentieel in verband met de taaie bek van de barbeel.
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