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”

et is belangrijk om de 
haven minutieus uit 
te vissen en te zoeken 

waar de vis zich ophoudt – 
bijvoorbeeld met de bellyboot 

SPECIALISTENGROEPEN IN BEELD
in de hengelsport zijn verschillende visserijen vertegenwoordigd in diverse specialistengroepen. Zo heb je de Karper sportvisserij nederland (de Ksn), de snoek-
studiegroep nederland-België (snB) en de vereniging nederlandse vliegvissers (vnv), die zich allen inzetten voor de sportvisserij binnen hun eigen discipline. in 
deze regio-editie laten we de specialisten van de snB en vnv aan het woord over belangrijke zaken binnen de hengelsport.

SNB: DE JUISTE DREG VOOR HET SNOEKVISSEN
Met het ‘kleiner worden van de wereld’ is het makkelij-
ker om kunstaas rechtstreeks via internet te bestellen. 
Een trend binnen de snoekvisserij is het bestellen van 
kunstaas uit de Verenigde Staten. Wat veel mensen 
echter niet weten is dat deze dreggen vaak te lomp 
zijn voor onze eigen ‘binnenlandse’ snoekvisserij.

teKst INGMAR BOERSMA FotoGraFie RONALD CASSEE

ja ingmar, het is een 
dikke vis. Hij blijft 
al een paar minuten 

diep, dus het moet wel een bes-
te groenjas zijn.” iemand drilt 
een forse snoek in de boot bij 
visgids ingmar Boersma. Maar 
dan ineens uit het niets schiet 
de haak los. Het verspelen van 
vis tijdens de dril of direct bij 
het inhaken gebeurt regelmatig. 
toch kun je hier voor een deel 
zelf invloed op uitoefenen.

MUSKY VS SNOEK
amerikanen vissen in eigen land 
namelijk op de Muskie, de grote 
broer van onze snoek. de Mus-
kie kent veel gelijkenissen met 
onze eigen Esox lucius, maar is 
een stuk sterker en moeilijker 
te vangen. Bovendien heeft 
de Muskie een hardere bek 
dan de snoek die in nederland 
voorkomt. daarom gebruiken 
amerikanen forse, dikke haken. 
deze haken zijn echter niet aan 

Wil je meer weten of nieuwe snoekvismaten leren kennen? Kijk dan eens op 
www.snoekstudiegroep.nl en meld je aan als lid.

Vervang deze dikke 
Amerikaanse muskie haken 
voor dundradige dregjes.

te bevelen 
voor onze 
Hollandse snoek. Het is aan te 
raden deze dreggen te vervan-
gen door scherpe, dundradige 
dreggen. een dunstelige en 
scherpe haak dringt namelijk 
makkelijker door in de zachtere 
bek van een snoek en vergroot 
hiermee de inhakingskans. 
daarnaast hebben de haken een 
beter houvast en is de kans op 
wrikken een stuk kleiner. Het 
mes snijdt aan twee kanten, 
want met dundradige haken 
berokken je ook minder schade 
aan de vis. Het platknijpen van 
de weerhaak is het overwegen 
waard. Het kleine hobbeltje dat 
achter blijft, biedt meestal al 

voldoende houvast om de vis 
succesvol te landen.

SOORTEN EN MATEN
dreggen heb je in alle soorten 
en maten. om je enig houvast 
te bieden: mijn voorkeur gaat 
uit naar de Gamakatsu treble 
13b en de dreggen van het merk 
owner. als leidraad kun je aan-
houden dat de haakbocht – de 
afstand tussen de haakpunt en 
de haaksteel – ongeveer gelijk 
is aan de dikte van je kunstaas. 
op deze manier hoop ik mensen 
op weg te helpen met het suc-
cesvol en visvriendelijk vissen 
op snoek. 

Hier de Amerikaanse variant  (links) tegenover 
de dundradige Gamakatsu (rechts).

VNV: ’S WINTERS DE HAVEN IN
In de wintermaanden kan de vliegvisserij in (jacht)
havens erg succesvol zijn. Zeker als de vis van een aan-
grenzende (grote) rivier ’s winters de haven in trekt. 
Het moment waarop dat gebeurt, verschilt per rivier 
en dus per haven. Maar bij het verschijnen van dit Vis-
blad, is de wintersamenscholing op zeker begonnen!

door HANS BOCK

H en een dieptemeter/visvinder. 
de vis (zowel roofvis als witvis) 
zwemt namelijk lang niet overal 
in de haven rond. Heel vaak ligt 
de vis, in grote hoeveelheden, 

dicht bij elkaar en vang je in 
90% van de haven weinig tot 
niets, terwijl je op een paar 
plekjes bij elke worp vis vangt. 
Houd hierbij in gedachten dat 
de vis vaak beschutting zoekt, 
bijvoorbeeld tegen aalscholvers. 
een ander aspect om rekening 
mee te houden, is de tempera-
tuur van het water. als er be-
woonde woonboten in de haven 
liggen of er zijn andere redenen 
waarom het water ergens net 
iets warmer is, dan zijn dat 
vaak plaatsen waar de vis zich 
ophoudt.

FELGEKLEURDE NIMF
voor het vliegvissen in de 
haven is de bellyboot een ideaal 
instrument. Hiermee kun je heel 
de haven zeer precies afvis-
sen. Havenwater is in de winter 
vaak glashelder en soms kan 
je onder je bellyboot de wolken 
witvis zien. de ervaring leert dat 
de meeste grote vis ’s winters 
tegen de bodem te vinden is. 
omdat de meeste havens niet 
veel dieper dan vier meter zijn, 
is het geen probleem om de 

vlieg daar aan te bieden. dat 
kan met een drijvende lijn en 
een lange leader met daaraan 
een of twee vliegen. Gebruik 
het liefst felgekleurde nimfen, 
die zijn verzwaard met een 
tungsten kraal. of gebruik een 
intermediate lijn. die lijn zakt 
langzaam door het water en 
er ontstaat een gelijkmatigere, 
meer vloeiende overgang naar 
de leader, waardoor je nauw-
keuriger kunt registreren. 

DRIJVERTJE
vis de verzwaarde nimf lang-
zaam terug. omdat er soms 
weinig ruimte is om te werpen 

en er maar hele korte driften 
gemaakt kunnen worden, kun 
je er voor kiezen om met een 
beetverklikker te vissen. deze 
bevestig je bovenaan je leader, 
waaronder de vlieg(en) op de 
juiste diepte hangen. na het 
inwerpen laat je de vliegen 
afzinken en doe je verder in 
principe niets. je vist dus 
statisch en wacht op bewe-
ging in de beetverklikker. Bij 
de meeste aanbeten zal de 
beetverklikker als een dobbertje 
onderschieten. natuurlijk kan je 
de beetverklikker af en toe iets 
terug vissen, zodat je de vliegen 
laat bewegen. 

twee uur na zonsondergang 
en één uur voor zonsopgang 
zonder schriftelijke toestem-
ming (nachtvistoestemming). 
tenslotte werd een sportvisser 
beboet voor het vissen met een 
Kleine vispas op een plek waar 
dit niet is toegestaan. tijdens 
het controleweekend zijn de 
volgende wateren bezocht: 
twentekanaal, ijssel: Zandgat 
te wilp, stobbeplas, dedems-
vaart, Hoogeveense vaart en 
een aantal stadswateren. 

VERENIGINGS-
CONTROLEURS
de laatste jaren is het aantal 
verenigingscontroleurs – en 
daarmee de kans om als 
sportvisser gecontroleerd te 
worden – stevig gegroeid. deze 
controleurs hebben namens 
hun hengelsportvereniging 
de Cursus Controle sportvis-
serij gevolgd bij sportvisserij 
nederland, en zijn daarmee 

Vanuit de bellyboot kun je 

jachthavens secuur uitkammen naar vis.

WEINIG OVERTREDINGEN BIJ 
SPORTVISSERIJCONTROLE

Verenigingscontroleurs hebben 
naast het controleren op de VISpas 
ook een voorlichtingsfunctie.

Dit najaar zijn er bij een grote georganiseerde 
sportvisserijcontrole in het gebied van Oost-Nederland 
in totaal 71 sportvissers gecontroleerd. Bij deze 
controles – uitgevoerd door federatieve controleurs en 
BOA’s van Oost-Nederland – zijn 11 waarschuwingen en 
drie processen-verbaal uitgedeeld.

officieel geregistreerd als 
controleur. om ervoor te 
zorgen dat zij langs de water-
kant goed herkenbaar zijn, is 
aan alle cursisten na afloop 
speciale controlekleding en een 
controlepas uitgereikt. Met de 
pas kan de controleur zich aan 
de waterkant identificeren. de 
verenigingscontroleurs hebben 
naast de controlefunctie ook 
de belangrijke rol van ambas-
sadeurs van de hengelsport-
vereniging. Zij spreken de 
sportvisser aan de waterkant, 
en kunnen signalen van leden 
doorgeven aan het bestuur. 
sportvissers die geïnteres-
seerd zijn om als verenigings-
controleur hun steentje bij te 
dragen, kunnen zich bij hun 
hengelsportvereniging melden 
voor de mogelijkheden om de 
Cursus Controle sportvisserij 
te volgen. 
Meer info: www.hsvservice.nl. E

enmaal werd een pro-
ces-verbaal (pv) uit-
geschreven voor het 

vissen met een levende aasvis. 
verder ontving een visser een 
pv voor het vissen tussen 

VERZWAARD
Het kan voorkomen dat de vlieg 
al tijdens het afzinken wordt ge-
pakt door kleine vis die op half 
water hangt. door een zwaar-
dere puntvlieg te gebruiken, 
kun je dan proberen om vlotter 
door die laag met kleinere vis 
te komen, zonder dat de kleine 
vis de kans krijgt om je vlieg 
te pakken. een van de leuke 
aspecten van havenvissen is dat 
je veel verschillende soorten vis 
kan vangen. rietvoorn, blank-
voorn, (kleine) brasem, roofblei 
en baars storten zich gretig op 
de nimf! Zelfs snoek pakt soms 
een traag geviste nimf.

Uiteenlopende vangsten bij de winterse nimfvisserij in havens.


