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FINESSE MET 
SOFT PLASTICS

Het vissen op zeebaars met onverzwaarde of 
extreem lichte ‘weedless softbaits’ is al een hit in 
landen als Frankrijk, Engeland en Ierland. In ons 
land geniet deze techniek echter nog maar weinig 
bekendheid. Jelmer Scheffer is hiermee aan het 
experimenteren geslagen en laat in dit artikel zien 
dat er met een ‘finesse’ aanpak vanaf de kant in 
ondiep water prima zaken te doen is.

TEKST JeLMeR sCHeFFeR FOTOGRAFIE sAnDeR BOeR

issen met onver-
zwaarde of extreem 
lichte soft plastics 

klinkt veel zeebaarsvissers 
wellicht wat vreemd in de 
oren. Je haalt inderdaad niet 
de werpafstand die je met 
de werppilker, zware jighead 

of ander fors uitgevallen 
kunstaas bereikt. Dat is ook 
helemaal niet erg. Want in 
tegenstelling tot wat veel men-
sen denken, jaagt de zeebaars 
ook op water dat niet dieper 
dan 0,5 tot 1,5 meter is. Het is 
onder ervaren zeebaarsvissers 

V

Op zeebaars vissen met onverzwaarde of 
extreem lichte ‘weedless softbaits’ staat in 

ons land nog in de kinderschoenen, maar 
heeft zeer zeker potentie.

een publiek geheim dat je de 
vis tot vlak onder je voeten 
kunt vangen. Hier scharrelt 
de baars tussen oesters, wier 
of steenstort op zoek naar 
krabben of garnalen. Dit 
‘scharrelen’ kan een prachtig 
spektakel zijn: als je geluk 
hebt zie je tussen de stenen 
op nog geen halve meter water 
de staart of zelfs de rugvin van 
een zeebaars de waterspiegel 
doorbreken. Het zijn echt niet 
alleen harders die vlak onder 
de kant hun kostje bij elkaar 
scharrelen!

FINESSE
Het spreekt voor zich dat het 
zeebaarsvissen op deze on-

diepe stekken om een andere 
aanpak en materiaal vraagt 
dan wanneer je op bijvoor-
beeld dieptes van 5 meter 
of zelfs nog meer aan de 
slag gaat. Hier kun je beter 
uit de voeten met een meer 
subtiele ‘finesse’ benadering. 
Bijkomend voordeel is dat je 
visserij er met deze aanpak 
nog mooier op wordt. Zo vis 
ik vanaf de kant bijna nooit 
met een hengel langer dan 
2,70 meter en is 30 gram 
het maximale werpgewicht. 
Zwaarder is in mijn ogen 
echt niet nodig. Het huidige 
materiaal is van zulke hoge 
kwaliteit dat je hier ook een 
beste baars nog mee de baas 
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kunt. Je moet uiteraard wel 
logisch blijven nadenken. Heb 
je een windkracht 6 recht in je 
gezicht of sta je tussen andere 
vissers in – zonder de ruimte 
om de vis ‘te laten zwem-
men’ – dan kun je je afvragen 
of zo’n lichte benadering de 
juiste is.

WORMHOOK
Aangezien je in ondiep water 
tussen obstakels vist, is de 
keuze voor onverzwaarde of 
extreem lichte softbaits een 
logische. Deze kun je tergend 

UNIEKE ACTIE
Laatst sprak ik een zeebaars-
visser uit Engeland over deze 
specifieke manier van vissen en 
vroeg hem wat hij dacht dat wij 
voor aas imiteerden met onze 
soft plastics. Een gewonde of 
gedesoriënteerde zandaal of 
spiering was zijn antwoord. 
Nou kan ik me niet voorstel-
len dat als je zo’n dikke worm 
door het water ziet gaan, 
je überhaupt ook maar één 
seconde denkt dat het een 
vis is. Gezien mijn belachelijk 
grote voorraad natuurge-
trouwe, Japanse hightech 
pluggen schat ik de zeebaars 
toch hoger in. Kijk je echter 
naar de actie van de minnow 
modellen (met dun staartje), dan moet ik toegeven dat dit wel erg op een 
gewond visje lijkt. De softbait schiet alle kanten op en lijkt wel helemaal 
van het padje af te zijn. Ik ken in ieder geval geen enkele plug die zulke 
realistische capriolen uithaalt.

Zo pakt het kunstaas prak-
tisch geen vuil op. In Ame-
rika is het ‘weedless’ vissen 
met plastic kunstaas al jaren 
gemeengoed in de black bass 
visserij. En laat de zeebaars 
net als zijn zoete Amerikaanse 
neef nou gek zijn op obstakels 
en wierpartijen.

NIET AANSLAAN
Het ziet er op het eerste ge-
zicht wellicht wat vreemd uit, 
maar het is ongelooflijk wat 
een actie je uit dit eenvoudig 
ogend stukje kunstaas kunt 
halen. En ondanks dat de 
haak bij deze montage verbor-
gen zit in de softbait, hoef je 

Zandaal? Spiering? Weedless 
softbaits zijn in ieder geval 

vangers van formaat.

langzaam tussen obstakels en/
of waterplanten door vissen. 
Zeker gezien het feit dat de 
haak bij deze montage haast in 
het kunstaas verstopt zit, zodat 
je haast geen wier of ander wa-
terplanten oppikt. Bij de Texas 
Rig prik je de softbait op een 
zogeheten wormhook. Dit is 
een haak met een wijde bocht 
en het haakoog in het ver-
lengde van de punt. Door de 
haak weer terug te halen door 
het lichaam van de softbait, 
komt de haakpunt strak in het 
verlengde hiervan te liggen. 

TEXAS RIG MONTAGES

1 Onverzwaard: De softbait wordt bevestigd op een onverzwaarde haak en zonder enige verdere verzwaring aan de leader ge-
knoopt. 2 Verzwaard: De softbait wordt op een verzwaarde haak bevestigd. Niet om meer werpgewicht toe te voegen, maar om 
de softbait gebalanceerd te laten zakken. 3 Vaste loodkop: Loodkop die is bevestigd aan de worm hook. Eigenlijk een ‘normale’ 
montage, maar dan weedless. Met lichte loodkopjes (3-5 gram) perfect om jerkend binnen te vissen. 4 ‘Losse’ loodkop; al dan 
niet gefixeerd: Als je vindt dat de vaste loodkop teveel actie uit de softbait haalt, kun je ook kiezen voor een bullet weight. Deze zet 
je los op de leader samen met een kraal (ter bescherming van de knoop) voordat je de haak aanknoopt.

je geen zorgen te maken dat 
je bij een aanbeet te maken 
krijgt met veel missers. Door 
de kracht waarmee de baars 
het aas pakt, zal de haakpunt 
uit de softbait ‘scheuren’ en 
de vis zich zonder problemen 
haken. Let wel goed op dat je 
niet aanslaat bij een aanbeet. 
Dit gaat tegen de natuur van 
een sportvisser in, maar ge-
loof me als ik zeg dat je door 
aan te slaan veel missers hebt. 
Zodra je ook maar de minste 
of geringste weerstand op de 
lijn voelt, zorg je ervoor dat je 
contact houdt en de spanning 
langzaam opbouwt. De baars 
zal zichzelf vervolgens haken 
bij het wegzwemmen. Het is 
even wennen, maar het werkt 
echt.

HAAKMAAT 3/0 OF 4/0
De Texas rig kan op verschil-
lende manieren worden 
ingezet. Je kunt hem on-
verzwaard, verzwaard (met 
bijvoorbeeld een loodje op 
de haak), met een losse of 
een vaste loodkop monte-
ren. Daarbij is de haakmaat 
uiteraard afhankelijk van 
het type softbait. Zelf vis ik 
doorgaans met softbaits van 
10 tot 15 cm lengte – en 15 cm 
lijkt een hele hap, maar zelfs 
een kleine scholenbaars zuigt 
dit gevaarte zonder probleem 
in één slok naar binnen – en 

haken tussen de 3/0 en 
4/0 groot. Het is even 
kijken wat het mooiste 
past. Een te grote haak 
beperkt namelijk de 
actie van het kunstaas, 
terwijl bij een te kleine 
haak de haakbocht niet 
groot genoeg is om de 
haak goed te kunnen 
zetten. De haakmaat is 
ook afhankelijk van de 
dikte van het lichaam 
van de softbait. Mijn 
voorkeur gaat daarbij 
uit naar softbaits in 
natuurgetrouwe kleu-
ren van het type ‘slug’ 
of ‘minnow’. Dit be-
tekent niet meer dan 
een rechte soft plastic 
of een variant die 
uiteindelijk uitmondt 
in een smal recht 
staartje.

WERPAFSTAND
Als het even kan en de 
windkracht en diepte van de 
stek het toelaten, kies ik het 
liefste voor een onverzwaarde 
haak of een variant met een 
klein loodje in haakbocht. Dit 
laatste niet om meer werp-
gewicht toe te voegen – die 
1 tot 2 gram extra maakt echt 
geen verschil – maar juist 
om de softbait gebalanceerd 
en iets sneller te laten zak-
ken. Dat lijkt allemaal wel 

heel erg licht, maar ik kan 
je verzekeren dat je met de 
juiste onverzwaarde softbait 
bijna net zulke afstanden 
kunt overbruggen als met 
een plug. Veel onverzwaarde 
softbaits zijn van zichzelf 
namelijk al 18-20 gram zwaar. 
Daarbij moet ik wel de kant-
tekening plaatsen dat er erg 
veel verschil bestaat tussen 
de diverse typen en merken 
softbaits. De ene is zeker de 

andere niet. Experimenteer 
dus met verschillende soorten 
en merken. Als je de juiste 
gevonden hebt, herken je die 
meteen op het moment dat 
je hem met de hengel weg 
zwiept.

LANG EFFECTIEF
De reden dat ik zoveel moge-
lijk kies voor een onverzwaar-
de of licht verzwaarde variant 
is om het ‘zweefmoment’ zo 

lang mogelijk te laten duren. 
Dit is namelijk op de een of 
andere manier vaak juist het 
moment dat de baars toeslaat. 
Je zorgt er door zo licht mo-
gelijk te vissen dus voor dat 
de softbait zo lang mogelijk 
‘effectief’ is. Bovendien blijft 
het kunstaas ook relatief lang 
in de strikezone van de vis. 
Bij de meeste andere soor-
ten kunstaas moet je altijd 
snelheid maken om dit in 

De juiste softbaits gooi je onverzwaard 
bijna net zo ver weg als een plug.

Niet of nauwelijks verzwaarde ‘weedless’ soft plastics hebben een bijzonder 

fraaie actie en zijn tussen obstakels en waterplanten door te vissen.

Zowel grote baarzen als kleine scholenbaars slokt softbaits van 10 tot 15 cm lengte zon-der probleem in één keer naar binnen.
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HENGEL
Zoals gezegd vraagt het vissen met onverzwaarde softbaits om 
ietwat specifiek materiaal. Bij deze finesse visserij draait het immers 
om contact met je kunstaas. Kies afhankelijk van de stek voor een 
hengel tussen de 2.10 en de 2.70 meter en een werpgewicht van 
tussen de 5 tot 30 gram. Een stevige snoekbaarshengel zoals je 
die gebruikt voor het diagonalen vanaf de kant op de rivier voldoet 
bijvoorbeeld prima. Het belangrijkste is dat de hengel een gevoelig 
en enigszins vergevingsgezind topgedeelte heeft. Dit maakt 
het mogelijk dat je kunt blijven voelen wat je kunstaas precies 
in het water doet. Ook vertraagt de zachte top de ‘aanslag’ op 
een natuurlijke wijze. Let er wel op dat de blank achterin van een 
stevige ruggengraat is voorzien. Zo kun je de uitvallen van een 
grote zeebaars opvangen en de vis eventueel bijsturen als deze op 
obstakels mocht afracen.

MOLEN EN LIJN
Op de hengel komt een molen in de range van 2500 tot 4000 
formaat met een goede slip. Daarop spoel ik een gevlochten lijn 
met een trekkracht tussen de 15 en 20 lbs. Zelf vis ik het liefst zo 
licht mogelijk omdat een dunnere lijn minder weerstand heeft – zowel in de lucht 
tijdens de worp als in het water. Daarom heeft een 8-strand gevlochten lijn mijn voorkeur. Deze lijnen zijn vaak net 
even dunner en zachter dan conventionele gevlochten lijnen. Aan deze hoofdlijn bevestig ik altijd 1 tot 4 meter nylon 
of fluorocarbon met een dikte tussen de 30/00 en 45/00. Deze leader zet ik vast met een dubbele albright knoop; 
nooit met een wartel. Een wartel lijkt makkelijk, maar de kans dat je uiteindelijk met gebroken keramiek in één van de 
geleide ogen komt te zitten is erg groot – zeker in het donker. Het gebeurt zelfs de meest geconcentreerde visser dat 
je even een moment niet oplet en de wartel tegen (of door) het topoog draait.

beweging te brengen. De kans 
is daardoor groot dat je de vis 
dan al snel voorbij bent of dat 
een twijfelende vis afhaakt. 
De onverzwaarde softbait 
is vanaf het eerste moment 
effectief en kan vervolgens 
tergend langzaam worden ge-
vist. Je kunt dus heel gericht 
hotspots bevissen. Zo heb ik 
eens meegemaakt dat de plug 
te snel uit de zone waar de 
baars zat weg was, shads op 
een loodkopje door de rotsen 
werden opgeslokt, maar een 
weightless aangeboden slug 
uitkomst bood.

VISTECHNIEK
Nadat je de softbait hebt 
ingeworpen, geef je hem een 
aantal seconden om op diepte 
te komen. Vervolgens draai 
je langzaam de meeste ‘slack’ 
uit de lijn en zoek je contact 
met je kunstaas. Dat laatste is 
essentieel: vanaf het moment 
dat de softbait het water raakt 
krijgt deze namelijk actie 
mee. Hetzij door de golfslag, 
stroming of doordat je zelf 
je hengel nooit helemaal stil 
houdt. Zodra je contact hebt 
met je kunstaas ben je vrij 
om te doen wat je gedachten 
je ingeven. Soms doe ik zelfs 
helemaal niets – behalve heel 
langzaam lijn bijdraaien om 
contact te houden en soms 
even een korte tik om de koers 

te wijzigen – en laat ik de 
elementen het werk doen. Je 
kunt de softbait ook jerkend 
met korte, felle tikken binnen-
vissen. Daarbij laat ik drie tot 
vier korte tikjes volgen door 
een pauze van ongeveer 3 se-
conden, om daarna weer drie 
tikjes te geven. De zeebaars 
pakt het kunstaas meestal als 

dit stil valt of net nadat je het 
in beweging hebt gebracht – 
tot soms vlak voor je voeten 
of naast de boot! Draai dan de 
lijn strak en hef de hengel tot 
de vis zichzelf heeft gehaakt.

STEKKEUZE
Richt je als je net begint met 
deze manier van vissen op 

ondiep water – dieper dan 
4 meter wordt met wat wind 
en stroming al een behoor-
lijke uitdaging. Kies stekken 
waar zich obstakels bevinden 
die onderlopen met hoog-
water. Dit kan bijvoorbeeld 
steenstort zijn waar de baar-
zen achter de krabben aan 
gaan of oesterbanken die op 
de een of andere manier een 
magische aantrekkingskracht 
uitoefenen op de zeebaars. 
Overal waar rondom obsta-
kels mooie stroomnaadjes 
ontstaan vind je potentiële 
hotspots. En vergeet ook de 
strook water direct onder de 
kant niet. Werp bij iedere stek 
ook eens evenwijdig aan de 
oeverlijn. Je zult verrast staan 
hoeveel mooie baarzen op 
de ondieptes hun dagelijkse 
maaltje bij elkaar scharre-
len. Het allerbelangrijkste is 
tenslotte dat je vertrouwen 
hebt in je kunstaas. Zeker 
met een wispelturige vis als 
de zeebaars kan het lastig 
zijn om dit op te bouwen en 
vast te houden. Maar als je 
eenmaal de weergaloze actie 
van een onverzwaarde slug 
hebt gezien en hier ook een 
zeebaars aan vangt, kan het 
haast niet anders dan dat dit 
snel goed komt.

Catch & Release staat hoog in het vaandel bij de moderne zeebaarsvisser.

Het vissen met zulk 
 lichtgewicht kunstaas vraagt 

om fijngevoelig materiaal.


