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De zwartbekgrondel is voor veel sportvissers een eersteklas 
irritatiefactor. Toch is dit ‘plaagvisje’ een uitstekende soort om 
kinderen voor het vissen te enthousiasmeren: vangst is op de 
juiste stek 100% gegarandeerd. En je kunt met de grondelvisserij 
Nederlands Kampioen worden, zo bewees Roel Reuvers.

DE GRRR…
ONDELKAMPIOEN

351 STUKS IN VIER UUR VISSEN

 “K ijk, dat is mijn tellertje”, zegt Neder-
lands Kampioen Zoetwatervissen Roel 
Reuvers (23), als hij aan het Limburg-
se Kanaal Wessem-Nederweert in alle 
vroegte zijn materialen installeert. “Dat 

tellertje was mijn belangrijkste hulpmiddel tijdens het 
recente NK Zoet dat aan ditzelfde water (dat is inge-
bracht in de VISpas, red.) werd gevist. Wie tijdens een 
wedstrijd gericht op grondels vist, moet meters maken 
om gewicht te sparen. De visjes wegen tien tot twin-
tig gram per stuk, enkele dikke vissen uitgezonderd. Je 
moet er dus heel veel vangen om kans te maken op een 
podiumplek.” 

100 PER UUR
Grondelvissen is volgens Roel vooral snel en efficiënt 
vissen, maar daarom ook best vermoeiend. “Na verloop 
van tijd verlies je wat van je scherpte en concentratie, 
terwijl die wel top moeten blijven om een hoog uurge-
middelde te kunnen scoren. Tijdens het NK merkte ik 
kort voor het verstrijken van de eerste zestig minuten 
dat ik rond de negentig grondels had gevangen: terwijl 
100 echt het doel was. In die laatste minuten herpakte 
ik mezelf om daarna nog snel een stuk of tien visjes te 
verschalken.” Voor een totaal van zo’n honderd vissen 
per uur moest Roel gemiddeld iets minder dan twee 
vissen per minuut binnen hengelen. “Haalde ik dat niet, 
zo had ik uitgedokterd, dan kon me dat het kampioen-
schap kosten. Vangt een concurrent een dikke brasem, 
wat in een wedstrijd doorgaans al snel gebeurt, dan 
moest ik om in gewicht aansluiting te houden zeker 
vijftig tot honderd grondels bijvangen.”

AANDEEL GRONDELS
Aan het einde van de wedstrijd stond Roels teller op 
maar liefst 351 grondels en een baarsje. Met een totaal-
gewicht van vier kilo en 720 gram bleef hij de nummer 
twee ruim voor. Bij zijn directe concurrent was, naast 
witvis, het aandeel zwartbekgrondels met 100 stuks 
ook aardig hoog. “Dat was niet geheel toevallig Ben 
Koeyvoets, mijn teammaat in de Nederlandse ploeg. 
Kort ervoor visten we samen nog een interland in 
Luxemburg. We wisten dat het op die wedstrijdlocatie 
stikte van de grondels, dus daar hebben we kunnen oe-
fenen. Voor het NK waren we dus enigszins voorbereid 
omdat we de juiste spullen bij ons hadden. Al was het 
aanvankelijke doel, net als bij ieder ander die aan het 
NK deelnam, witvis vangen.” In de eerste minuten van 
de wedstrijd kwam Roel er achter dat ook in het Kanaal 
Wessem-Nederweert veel grondel zwemt. “Vanaf het 
begin ving ik zo opvallend meer vis dan vissers in de 
naastgelegen vakken. Die vingen ook nauwelijks grote 
witvis. Daarop besloot ik om maar gewoon vol in te zet-
ten op de grondels.” Terwijl Roel herinneringen ophaalt 
aan het gewonnen NK, maakt de grondelkampioen zijn 
spullen voor deze Visbladsessie verder in orde.

STENEN
In het dagelijks leven is Roel werkzaam als chemisch 
analist bij Defensie in Den Helder. Hij werd geboren in 
het Limburgse Heythuysen en kent het Limburgse wa-
ter dus goed. Van dichtbij zag hij hoe de zwartbekgron-
del de wateren in deze provincie koloniseerde. Hij deed 
er zijn voordeel mee door de kans die dit visje bood bij 
de wedstrijdvisserij als een van de eersten goed te be-
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'IK HEB HET IDEE DAT 
GRONDELS ZICHTJAGERS ZIJN 

DIE VRIJWEL METEEN 
TOEHAPPEN ALS ZE EEN 

LICHTGEKLEURDE MADE ZIEN'

nutten. Voordat Roel begint met voeren, wil hij er eerst 
zeker van zijn dat er ook op deze specifi eke plek vol-
doende zwartbekgrondels huizen. “Bij het NK heb ik 
denk ik ook wel wat geluk had”, zegt hij. “Zwartbekgron-
deltjes schuilen graag tussen de stenen. In mijn vak was 
de bodem licht geaccidenteerd. Mijn vermoeden is dat 
daar op de stek die ik bij de loting kreeg toegewezen 
fl inke stenen lagen. Want je ziet hier dat de grondels nu 
minder snel bijten.”

je snel kunt onthaken." Het nadeel van bledjes is dat ze 
scherp zijn. "Voor lange sessies zijn oogjes handiger. Die 
zijn niet scherp, zodat je langer kunt doorvissen zonder 
blessures aan je vingers op te lopen. Dat lijkt misschien 
een klein ongemak, maar je kunt fl ink last van hebben 
van gehavende handen als je geconcentreerd een wed-
strijd wilt vissen.” Soms spuit Roel zijn vingers daarom 
in met secondenlijm. “Daarmee creëer ik een bescherm-
laagje, zodat mijn handen minder snel beschadigen. 
Dunne, rubber chirurgenhandschoenen zijn ook handig.” 

SNELHEID
Hoewel Roel volop wormen van de groothandel in een 
grote zak heeft meegenomen, kiest hij voor levende ma-
den. “Goed opletten, want nu komt de gouden tip!” De 
maden rijgt Roel tot wel vier keer om de haak. “Dan lukt 
het de vis niet het aas er van af te snoepen en kun je na 
het onthaken dezelfde made direct weer ingooien en 
verder vissen. Zo heb ik wel dertig vissen op een enkele 
made gevangen”, zegt hij trots. Alles staat in dienst van 
snelheid en effi  ciency.” Ook het onderlijntje van slechts 
7 cm lang komt snel vissen ten goede. “Lood en haak zit-
ten dicht bij elkaar, net als de onderlijn dicht tegen de 
bovenlijn aan zit. Zo is snelheid gegarandeerd.”     

STUGGE TOP
Plop, zegt zijn kogellood vervolgens in het haast blad-
stille kanaal. De dobber duikt door het gewicht een frac-
tie van een seconde onder water en springt vervolgens 
met een frivool boogje weer boven de waterspiegel uit, 
om vervolgens op het wateroppervlak tot rust te komen. 
Tik tik, doet de dobber meteen. ‘Zwiep,’ antwoordt de tot 
vier meter ingekorte vaste karperstok van Roel. “Ook de 
hengel hoeft niet al te elegant te zijn”, zegt hij terwijl hij 
misslaat. “Ook al vissen we op kleine vis, je weet nooit 
wat er nog meer rondzwemt.” Op die mogelijkheid 

ACTIEF VISSEN
Na enig actief testvissen – links, rechts, op vier, vijf me-
ter en dicht onder de kant – haalt Roel na enkele minu-
ten toch de eerste gulzige grondeltjes omhoog. “Mooi, 
ze zitten hier dus ook”, zegt hij gerustgesteld. “Best op-
merkelijk, want dit kanaal is op de bodem vooral een 
zandbak. Blijkbaar kan de grondel zich goed aanpassen 
aan wisselende omstandigheden.” Tijd om de voerbal-
len klaar te maken, besluit Roel. Als de mix van geknip-
te wormen, levende en dode maden, turf en grijze leem 
in het water ligt en Roel de voerplek even met rust laat, 
toont hij met welke specifi eke materialen hij het strijd-
perk betreedt. Zijn grondelvisserij op 10- tot 20-grams 
visjes is allesbehalve minimalistisch kunst- en vlieg-
werk. Roel vist opvallend zwaar. Wat te denken van een 
22/00 hoofdlijn en een 18/00 onderlijn?!

ZWAAR EN SNEL
“Dit stevige snoer is geen overbodige luxe. Een grondel 
valt met zijn scherpe tandjes alles aan”, licht Roel zijn 
keuze toe. Ook de loodzetting behoort met 6 tot 8 gram 
tot de bovencategorie. “Het aas moet snel zinken, want 
ik wil ook snel vissen." De dobbers die hij gebruikt, zou-
den qua formaat niet misstaan op een willekeurige zee-
baarshengel. Al zijn die van Roel met minimaal 6 tot 
maximaal 25 gram (voor gebruik in stromend water), 
natuurlijk wel wat lichter van gewicht. “Grondels hap-
pen naar alles en treuzelen nauwelijks omdat ze op de 
bodem volop concurrentie hebben van soortgenoten. 
Subtiel vissen is dan ook helemaal niet nodig.”

SCHERPE BLEDJES
“Over de keuze van de haakjes valt het nodige uit te leg-
gen”, zegt Roel met een knipoog naar de hoeveelheid ge-
vangen vis. “Bij het NK gebruikte ik een vrij forse bled-
haak met lange steel. Die lange steel zorgt er voor dat 

is ook het elastiek berekend. “Ik vis met 2 millimeter 
hol, of 1,5 millimeter vol en een vaste stugge top, geen 
sprietje. Dan heb je niet te veel speling en kun je bij het 
binnenhalen tijdwinst boeken. Tijdens een wedstrijd sla 
je wel 1.000 keer aan. Reken maar uit wat je bij die han-
deling aan tijdwinst kunt boeken.” 

DANSEN
Dan volgen snel achter elkaar de eerste grondels, groot 
en klein. In no time heeft Roel er een stuk of 25 gevan-
gen. Bijna allemaal op hetzelfde plukje maden. Waarom 
vist hij eigenlijk niet met wormen? “Die zijn donker van 
kleur. Een zichtjager als de grondel zal zo’n lichtgekleur-
de made naar mijn idee sneller zien en dan meteen toe-
happen. Het zijn echte hap-slik-weg-visjes. Daar pas ik 
het aas op aan. Maden blijven ook beter op de haak zit-
ten. Soms vis ik wel met wormen, maar pas nadat ik die 
in de zon heb laten drogen. Dan zijn ze stugger en blij-
ven ze langer op de haak zitten." Wat je ook aan de haak 
prikt, zorg dat je actief bezig blijft. "Grondelvissen is een 
actieve visserij. Laat het aas niet te lang op de bodem 
stil liggen, maar laat de dobber en het aas af en toe een 
beetje  dansen. Dan hapt grondel direct weer toe.”

VANGSTGARANTIE
Volgens Roel wordt de grondelvisserij nu nog een beetje 
gezien als een vreemde eend in de bijt bij het wedstrijd-
vissen. Toch was er in Limburg bijna geen enkele wit-
visser die hem zijn titel misgunde. De strategische en 
consequente keuze die hij maakte en de manier waarop 
hij scherp bleef vissen, dwongen respect af. “Op gron-
dels vissen, is op safe spelen”, zegt Roel. “Vangst is gega-
randeerd als je aan het juiste water zit en met het juiste 
materiaal vist. Het is zeldzaam dat de grondels niet toe-
happen. Dit visje kan de komende jaren zomaar aan po-
pulariteit winnen in de wedstrijdvisserij.”
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