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GRONINGEN
DRENTHE
IN DEZE BIJLAGE:
TIPS EN TRUCS VAN SPORTVISSERS UIT GRONINGEN EN DRENTHE OM ZEVEN VISSOORTEN – SNOEK, ZEELT,
WINDE, SNOEKBAARS, KARPER, BLANKVOORN EN ATLANTISCHE FOREL – TE VANGEN IN JOUW REGIO

>> SPORTVISSEN EN
HET CORONAVIRUS
Medio maart maakte het kabinet bekend
dat tenminste tot en met 1 juni alle
evenementen – ongeacht groepsgrootte,
aard en doel – verboden zijn. Hieronder
vallen ook tal van evenementen binnen
de sportvisserij (wedstrijden, beurzen,
cursussen, ledenvergaderingen, etc.).
Kijk op www.sportvisserijnederland.nl
voor de landelijke stand van zaken voor
sportvissers of op www.vissen.nl voor de
laatste updates in jouw regio.

VOOR EN DOOR
SPORTVISSERS
Wie Groningen en Drenthe bekijkt in de
VISplanner app (of via de mobiele website
www.visplanner.nl) ziet meteen dat je
hier vrijwel overal met je VISpas uit de
voeten kunt. Sportvisserij Groningen
Drenthe is altijd bezig het waterareaal
verder uit te breiden. Zo hebben we
onlangs de gemeentewateren in Assen
toegevoegd, met dank aan HVV Assen.
Wederom een hele plomp viswater erbij!

A

Met de VISpas
en de VISplanner
kun je in Groningen
en Drenthe alle
kanten uit

met welke technieken, tactieken en materialen zij aan de waterkant in de weer zijn.
En wat voor hun de beste stekken zijn uit
ons enorme aanbod aan viswater. Alle genoemde wateren vind je uiteraard terug in
de VISplanner.

VISPLANNER

l met al gaat het in Groningen
en Drenthe om erg veel ‘VISpas-water’: plassen, meren, vijvers, beken, scheepvaartkanalen, maren
en diepen. Meer water dus dan je in een
heel mensenleven kunt bevissen. Maar
wat zwemt daar allemaal in rond? In
deze regio-editie nemen zeven Drentse
en Groningse sportvissers hun favoriete vissoort onder de loep. Ze vertellen je

Op de volgende zeven pagina's komen
zeelt, karper, snoek, snoekbaars, winde,
blankvoorn en de Atlantische forel (zeeforel) aan bod. Natuurlijk hebben we niet de
ruimte om van jou in dit korte bestek een
volleerd ‘specimen hunter’ te maken, maar
als je aan de hand van de tips en trucs in
deze regio-editie tóch met een van deze
vissoorten aan de slag gaat, is ons doel geslaagd. Denk er wel om dat voor aassoorten als kunstaas de gesloten tijd nog duurt
tot de laatste zaterdag in mei. Pas vanaf
zaterdag 30 mei is het vissen met kunstaas weer toegestaan.
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SNOEK

ZEELT

‘Vroeger’ had de snoek het erg moeilijk in de Groningse en
Drentse wateren. Dit kwam door troebel en vervuild water,
waardoor waterplanten waren verdwenen. Dankzij alle moeite die de waterschappen doen om het water weer helderder én
plantenrijker te krijgen, doet de snoek het de laatste jaren gelukkig weer enorm goed. Joost Kamminga uit Paterswolde is
een fanatiek snoekvisser die met zijn spinhengel onze hele regio afstruint naar – bij voorkeur grote – snoek.
DOOR: JOOST KAMMINGA

S

noek is voor meer dan 50% zichtjager, die andeMet spinnerre 50% doet hij met z’n zijlijnorgaan waarmee
baits, shads en
hij trillingen waarneemt. Daarom is dat helpluggen kun je
dere water zo belangrijk. Ze paaien al vroeg. Dankzij
overal goed uit de
de zachte winters steeds vroeger en met meer sucvoeten
ces. Daarom vind je de snoek tegenwoordig in bijna al
gel vraagt: een ‘deadbait’ hengel van 3 meter, waarmee
onze wateren – van kleine slootjes tot grote meren en
je een dode aasvis flinke afstanden kunt werpen.
plassen. Waterplanten zijn onmisbaar, want daarin schuiKUNSTAAS
len de jonkies voor hun grotere, kannibalistische soortgenoten
die zonder probleem een kleintje te grazen nemen. Grote snoeken Het aanbod van kunstaas is enorm en de keuze vooral persoonlijk. Ik kies voor niet te groot kunstaas. Mijn voorkeur hebben
vind je vooral op groter, open water.
spinnerbaits en kleinere shads en pluggen. Als het water wat
SEIZOENEN
troebel is, neem ik fellere kleuren en kunstaas dat meer trillingen
Mijn visserij hangt af van het seizoen. ’s Zomers vis ik vooral met
veroorzaakt, omdat zoiets beter opvalt als je het binnenvist. Ook
kunstaas. Het liefst met een spinhengel en een reel –
belangrijk is dat je er lekker mee kunt werpen. Dat je je kunstaas
dat vind ik bij het kunstaasvissen persoonlijk pretnét in een open plekje tussen de planten kunt mikken, of daar
tiger dan een molen. Spinhengels tot 60 gram
waar je kleine visjes ziet wegspringen voor jagende roofvis.
zijn prima en lekker ‘allround’. In de zomer
KIEUWGREEP
ligt de snoek veel meer verspreid en gaan
Snoek is een felle rover, maar ook een kwetsbare vis. Het is
ze actief op jacht. In de winter is dat anbelangrijk dat je de vis goed uitdrilt, anders gaan ze rollen
ders, dan vis ik met dode aasvisjes. Snoek ligt
en draaien ze zich vast in je landingsnet. Het ziet er misdan vooral geclusterd op diepere plekken waar
schien wat eng uit, maar je hebt er veel baat bij als je de
de witvis samenschoolt. Ze zijn dan minkieuwgreep leert. Als je op YouTube ‘kieuwgreep snoek’ inder actief, maar kunnen een dood aastikt, vind je diverse duidelijke instructiefilmpjes. Gevisje vaak niet weerstaan. Zo heb ik
woon proberen, je krijgt er geen spijt van én het
in het Havenkanaal bij Zuidlaren
is simpeler dan je denkt. Onthaken gaat dan
– dé winterstek voor voorn
ook veel makkelijker
– aan een dode aasvis m’n
omdat de vis keugrootste snoek gevangen.
rig zijn bek openEen heel andere visserij,
spert. Ik heb altijd
die ook een andere hentwee tangen mee: een
lange van 28 cm om de
dreggen los te wippen
én een kniptang als
een dreg toch te diep
zit. Verder een onthaakmat zodat je de vis veilig
kunt neerleggen.
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maïs en miniboilies – met eventueel
een grondvoertje om de vis op de plek
te krijgen.

SPEEDKORF

Gijs Wijnholts uit Beilen is verknocht
aan de zeelt – een mysterieuze vis van
helder en plantenrijk water met voldoende schuilplekken. De zeelt is volgens Gijs vooral in Drenthe erg goed te
vangen. Hij legt je haarfijn uit hoe hij
dat precies aanpakt.
DOOR: GIJS WIJNHOLTS

I

n het voorjaar vind je de zeelt vaak
al erg ondiep. Vooral langs rietkragen kom je Tinca tinca tegen,
want daar warmt het water lekker snel
op. Er is in april en mei nog geen overvloed aan natuurlijk aas, dus het vissen
met klein, natuurlijk aas heeft nu mijn
voorkeur. Denk aan casters, zoete maïs
en piertjes. Dit aas is erg efficiënt te vissen met een matchhengel en een waggler dobber. Voer regelmatig klein aas bij,
eventueel wat meer als de beten blijven
komen. Een papje van gebroken maïs
met daar wat vers aas (zoals wormen
of maden) doorheen werkt uitstekend.
Wat mij altijd opvalt, is dat als je zeelten
vindt er vaak meerdere tegelijk azen.

Mijn materiaal bestaat uit een light
feederhengel en een 4000-formaat
molen. De montage is een speedIn de zomer
korf op een semi-schuivend sysricht Gijs zich op
teem. Een methodfeeder op
de diepe zanddiep water is geen optie omwingaten
dat het voer daar te snel uit los
komt en dan al op half water blijft
BEILERVAART
zweven. Na een aantal beten regelVergeet in het voorjaar vooral de oude
matig een paar grote korven met voer
Drente veenkanalen niet, zoals de Beilerbrengen, is een must om de vissen op
vaart of het Kanaal Buinen-Buinerveen.
je stek aan het azen te houden. Je zult
Die hebben een goed bestand aan zeelt.
zien dat de aanbeten in vlagen komen.
Zoek stekken met overhangende takken of
Vaak erg vroeg in de morgen, rond het
buitenbochten die op de zon liggen.
middaguur en aan het eind van de dag.
Wil je dichterbij huis blijven? Geef dan de
Als aas is een roze miniboilie of pop-up
vijvers in woonwijken eens de kans. Ook
favoriet. Een 6, 8 of 10 mm boilie op een
hier kun je lekker struinen met een match- onderlijn van rond de 30 cm volstaat.
of penhengel. Zeelt valt op door de vele
Zo’n roze boilie valt goed op in diep
kleine belletjes die ze afgeven als ze de bowater en vormt een prikkel die de zeelt
dem afzoeken naar voedsel.
niet kan weerstaan!

ZOMER

RUSTIG DRILLEN

In de zomer zoek ik de zeelt in de grotere en diepere Drentse zandwingaten en
-plassen, zoals de Brunstingerplas bij Beilen. Hier zet ik ander materiaal in. Een dag
voorvoeren is voor mij een must. Zoek op
dit type wateren naar diepere stekken die
vlakbij ondieper water liggen, zoals plateaus of steil aflopende taluds. De zeelt is
afgepaaid en scharrelt nu ook in dieper
water rond. ’s Zomers voer ik met vismeelpellets van 2 tot 6 mm in combinatie met

Er zijn dagen bij dat de zeelten in grote aantallen vanuit de diepte komen.
Door de hengel goed hoog te houden
tijdens de dril, stuur ik de vissen op de
diepe zandwinplassen over het steile
talud naar mij toe. Blijf tijdens het drillen rustig en doe dit niet te snel, want
je zult zien dat deze groen-bruine rakkers vol power zitten. Ook onder de
hengeltop knokken ze nog volop voor
wat ze waard zijn.
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Een deel van de oevers langs de Hunze is
van het Drentse Landschap. Je mag hun
terreinen niet betreden in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni. Let op de
borden ter plaatse die dit aangeven.

WINDE

Winde paait in het vroege voorjaar in de zuurstofrijke,
stromende bovenlopen van onze beken. Dankzij de aanleg van vispassages kunnen ze die gelukkig weer bereiken.
Daardoor zien we steeds vaker windes opduiken, zoals in
het Eemskanaal bij Delfzijl. Vissen op deze trekvis kan op
twee manieren. Feedervisser Erwin Koerts én vliegvisser
Henk Huising nemen je mee.

FEEDERVISSEN
ERWIN KOERTS

H

et Eemskanaal bij Amsweer (Delfzijl) is een zomerverblijf
van de winde – vanwege de diepte, stortstenen oevers
en overvloedig natuurlijk aas. Hier vis ik met feederhengels
van zo’n 4 meter en korven van 60 gram. Zo kan ik de 65 meter
naar de overkant overbruggen om daar te vissen, op de stenen
waar de winde graag aast. Eerst voer ik de overkant aan met
een aantal korven met wat casters, geknipte wormen en dode
maden. De basis hiervoor is een plakkerig feedervoertje. Deze
voerstek laat ik eerst een uurtje met rust.

ONDER EIGEN KANT
Ondertussen kun je ook onder de eigen kant dikke windes
vangen, op zo’n meter of 10 uit de kant. Daar vis ik met drijvende maden. Deze ‘floaters’ krijg je als je een handvol maden
een uurtje in een bakje doet op een klein laagje water. We vissen met lange onderlijnen tot 120 cm en een haakje 12 tot 16.
Als je op het haakje twee of drie floaters prikt, zweeft dit mooi
een beetje boven de stenen en is dit zeer aantrekkelijk voor
winde! Soms bijten ze snoeihard aan, dus houd je hengel goed
in de gaten. Af en toe wat korven voer en aas bijwerpen om de
vis op de plek te houden. Lukt het niet met maden, dan is maïs
een goed alternatief, net als variëren met de onderlijnlengte.

SNOEKBAARS

VLIEGVISSEN
HENK HUISING

V

anaf half februari verlaten de windes het grote, open water en trekken
het Peizerdiep, de Hunze en de Drentsche Aa op om voor nageslacht te zorgen. Mijn favoriete beek is de Hunze. In het vroege
voorjaar ga ik er vaak naar toe om te kijken of ze er al zijn.

>> STREETFISHING
IN GRONINGEN

TOPDAGEN
Na een zachte winter zijn ze soms half februari al in kleine
aantallen aanwezig. Deze ‘kwartiermakers’ zijn heel moeilijk
te vangen. Na vele bezoekjes en visloze dagen komen dan eindelijk de topdagen waarop de winde er opeens in grote aantallen is en met de vlieg zeer goed valt te vangen. Voor je ’t weet
trekken ze in april alweer terug naar het open water, waar ze
later in het voorjaar weer te vangen zijn.

Op zondag 30 augustus organiseert
Sportvisserij Groningen Drenthe het
eerste Federatieve Kampioenschap Streetfishing in Groningen. Meedoen? Ga naar
www.vissen.nl/wedstrijden. Minimumleeftijd 14 jaar, VISpas van Groningen
Drenthe vereist. Je vist in koppels van
twee deelnemers. Een kwart van de deelnemers wordt afgevaardigd naar het NK
Streetfishing in Zwolle, later dit jaar.

WEINIG MATERIAAL
Voor de vliegvisserij op winde heb je weinig nodig. Bovendien
moet je zorgen dat je mobiel bent. Ik neem mee: (lies)laarzen,
een 9-voets vliegvishengel aftma #4, tippet materiaal 0.14
mm, doosje met verzwaarde vliegen en een schepnet. Ik vis op
de beken als volgt: een klein beetje schuin stroomafwaarts inwerpen, vlieg laten afzinken en mee laten voeren met de stroming. Af en toe houd ik de lijn even tegen zodat de vlieg iets
omhoog komt. De aanbeten zijn
meestal niet te missen – soms
wordt de hengel bijna uit je
handen getrokken – maar
ze kunnen ook bijzonder
subtiel zijn.

De grachten in de stad Groningen staan
erom bekend dat ze veel vis bevatten.
De Diepenring, het Verbindingskanaal,
Noord-Willemskanaal en bijvoorbeeld
het Hoendiep hebben in de stad ook een
mooi bestand aan snoekbaars. Groningen ademt streetfishing volgens ‘stadjer’
Roy Kremer, die zijn tips en trucs deelt.
DOOR: ROY KREMER

I

k ga graag zo compact mogelijk op
pad. Je maakt vaak aardig wat kilometers omdat je veel stekken kunt bevissen in Groningen. Ik vis met een Baitfinesse setup – een zeer lichte baitcasting
combo, geschikt voor kunstaas van 2 tot 10
gram. Andere lichte spin- of dropshothengels met een soepel molentje zijn natuurlijk ook prima. Belangrijk is vooral dat je
hengel een gevoelige top heeft en een stevige body, zodat je de haak goed kunt zetten. Snoekbaars heeft namelijk een harde
bek. Voor snoekbaars gebruik ik een 6/00
gevlochten hoofdlijn.
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NED RIG
Als montage gebruik ik graag de
Ned Rig. Dit is eigenlijk niets meer
dan een paddenstoelvormige jigkop,
voorzien van een drijvende, worm- of
kreeftvormige softbait. Deze montage zorgt ervoor dat het aas rechtop blijft
staan terwijl je het langzaam over de bodem binnenvist. Bij het gebruik van een
kreeftje gaan de scharen heel natuurlijk
omhoog staan. Je geeft het aas hiermee
een verleidelijke actie, die zeker op koudere dagen het verschil kan maken. Mijn
ervaring leert dat dit een zeer effectieve
manier is om de snoekbaars te ‘triggeren’
wanneer ze passief op de bodem liggen.

DONKERE PLEKKEN
Snoekbaars houdt niet van licht. Onder
een brug of overhangende plateaus en afdakjes is het donkerder en daarmee de
kans op snoekbaars groter. Verder vind je
ze vooral op plekken waar veel verschil in
bodemstructuur aanwezig is. Bijvoorbeeld

bij dukdalven en langs delen van het
water waar veel stroming staat.
Snoekbaars ligt hier graag in de
luwte te wachten op wat
langs komt. Vergeet ook
de taluds niet. Vooral onderaan, waar de vaargeul begint, kun je kapitale snoekbaarzen vinden.

SPEKTAKEL
Ik arriveer bij een brug, gooi rustig in en al
gauw is het raak. ‘Bam, hangen!’ Wat een
knal! Een aanbeet die je door je hele hengel voelt, wat een spektakel! De vis geeft
zich niet snel gewonnen en de hengel
staat zo krom als een hoepel. Al snel blijven voorbijgangers staan om te kijken hoe
ik de vis land. Een prachtige snoekbaars
van ruim 68 centimeter komt boven water. Na de vele verbaasde blikken en wat
foto’s zet ik de vis gauw weer terug in het
water. Missie geslaagd!
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De Ed Stoop-vijvers in
Roden (links) en Leek.

KARPER

BLANKVOORN

De meeste vissers associëren karpervissen met nachtenlang achter drie hengels
in een tentje zitten, in afwachting van
die ene grote karper. Dankzij het uitzetbeleid van Sportvisserij Groningen Drenthe is karpervissen echter toegankelijker
dan ooit tevoren! Op onze zogenoemde
Ed Stoop-vijvers zwemt namelijk een
flink bestand aan vooral kleinere karpers. Die zijn voor elke sportvisser goed
vangbaar, met relatief simpele tactieken. Bart van Bezouw geeft tips.
DOOR: BART VAN BEZOUW

J

e vindt deze Ed Stoop-vijvers bijvoorbeeld in Leek (Oostindie) en Roden
(aan de Dwazziewegen). Maar hoe
pak je het daar nou aan? Het belangrijkste bij het karpervissen is dat je vist in de
buurt van de karper. Dit betekent dat je je
ogen goed de kost moet geven om elk teken van karper op te sporen. Je hebt het op
een warme, zomerse dag vast al eens meegemaakt dat grote, donkere schimmen
vlak onder het wateroppervlak geruisloos
voorbij schuiven. Maar de karpers verraden zich geregeld ook door kleine belletjes,
bewegende rietstengels en soms zelfs door
volledig uit het water te springen. Besteed
aan het begin van je sessie tijd aan het
zoeken van de vis, voordat je gaat vissen.

PENVISSEN
Zie je nou geen enkel teken van leven?
Probeer het dan gewoon in de buurt van
een rietkraag, lelieveld of wat takken.
Rond dergelijke schuilplaatsen voor karper hangen vrijwel altijd vissen rond.
Heb je de vis eenmaal gevonden, dan
volstaat een simpele uitrusting om
ze te vangen. Een hengel tussen de

Bart van Bezouw met een
prachtige karper.

Gert van der Veen in actie tijdens
een viswedstrijd.

Vrijwel iedere sportvisser begint met het vangen van voorntjes aan de vaste stok. Wat de blankvoorn tegen heeft, is het
gemiddeld nogal bescheiden formaat. Ondermaatse visjes
van 5 tot 15 centimeter spreken niet echt tot de verbeelding.
En juist die overheersen vaak op de stek. De bekende wedstrijdvisser én -coach Gert van der Veen legt uit hoe je grotere blankvoorns kunt vangen door juist mínder te voeren.
DOOR: GERT VAN DER VEEN

Op de Ed Stoop-vijvers is voor iedereen een karper te vangen.

2,70 en 3,60 meter lengte met een testcurve van 1,5 tot 2,5 pond, 25/00 tot 30/00
nylon hoofdlijn en een montage met een
1,5-grams dobber, wat hageltjes en een karperhaak maat 8. Zorg ervoor dat
je haakaas op de bodem ligt en
je pennetje met het puntje net
boven water komt. Enkele korrels maïs uit blik en wat handen
maïs of pellets erbij zal je
zeker vis opleveren.

METHODFEEDER
Als de vis wat verder
uit de kant zwemt
of wanneer je
op hoog bezette wateren
als de Hamburgervijver in
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de stad Groningen vist, dan is de methodfeeder een aanrader. Door wat kleine pellets kort in water te weken, kun je ze met
behulp van een malletje op de methodfeeder drukken en daar vervolgens ook je
haakaas in verstoppen. Als hengel volstaat
een normale winkle picker of een feederhengel, een molen met een goede slip en
lijnclip en 25/00 nylon. Een gouden tip
voor deze visserij is om zo compact mogelijk te voeren en te vissen en regelmatig bij te voeren. Door elke keer je voer en
aas op de zelfde vierkante meter te leggen, ontstaat er voedselnijd en zal je veel
meer gaan vangen. Vergeet ook niet om
tijdens de sessie een voerplekje vlak onder
de kant aan te maken en daar elk kwartier
een klein handje voer op te gooien. Keer
op keer levert dat ene plekje aan het einde
van de sessie nog de dikste karper op ook!

V

an wedstrijdvissers die elkaar proberen af te troeven
op winterstekken – zoals de steigers aan het Havenkanaal in Assen – kan de recreatievisser prima afkijken
dat het vaak slim is om anders te werk te gaan. Het ‘geheime
recept’ bij dat soort wedstrijden is vaak het tegenovergestelde
van wat menigeen denkt: niet zelden gebruiken de winnaars
geen kruimel-lokvoer. Waar anderen, die dat wél doen, na afloop een indrukwekkende verzameling ondermaatse ‘guppies’
in het leefnet hebben, biedt de winnaar bij zo’n wedstrijd vaak
vooral maatse blankvoorns van 15 tot ruim 30 centimeter ter
weging aan. En die zijn een stuk leuker om te vangen.

TRANSPORTMIDDEL
De omstandigheden in de winter – als de voorns zich verzamelen op beschutte plekken zoals havens – zijn anders dan op de
gemiddelde zomerdag. Toch zijn er parallellen: in welk jaargetijde dan ook, dirigeer je met lokvoer meestal vooral het kleine
spul naar je haakaas. Ballen voer vallen nu eenmaal in het water altijd uiteen in microscopisch kleine deeltjes en dat hapt zo
heerlijk weg als je nog maar een ukkie bent. Voor wedstrijdvissers dient voer vaak hoofdzakelijk als transportmiddel om aas
op de stek naar de bodem te krijgen. Op de casters en gekiemde hennep die ze door hun voer mengen, komen juist de wat
grotere voorns af.

Grote blankvoorns spreken veel meer tot de verbeelding dan de
ondermaatse ‘ukkies’ van 5 tot 15 centimeter.

CASTERS EN HENNEP
Als het niet stroomt, laten de wedstrijdvissers die liever grotere voorns vangen hun overschatte ‘wondervoer’ daarom liever
weg. Dan is het vaak beter om alleen losse casters en gekiemde
hennepkorrels te voeren. Om te beginnen een handjevol, daarna elke 10 minuten vijf of tien per keer. Wil je ook op grotere
afstand de vis concentreren? Voer dan bij met een cupje op de
hengeltop. Casters zijn voor grotere voorn eigenlijk altijd het
favoriete aas. In zo’n verpopte made kun je een haakje maat 16
of zelfs 14 helemaal verstoppen. Voorns zijn eraan gewend dat
dit aasje langzaam naar de bodem zakt.

ZWEVENDE PRESENTATIE
Casters zinken alleen als je ze vacuüm verpakt bewaart en tijdens het vissen onder water zet. Als je de avond tevoren een
handjevol casters uit de verpakking haalt en apart in een madendoosje doet, blijven die drijven. Gebruik je deze als aas, dan
zakken ze door het gewicht van de haak net zo langzaam naar
de bodem als de bijgevoerde casters. Succes verzekerd! Nou ja,
bijna dan. Het blijft natuurlijk wel vissen.
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ZEEFOREL

Na uitzettingen vanuit het project Vissen voor Verbinding zwemt er weer Atlantische forel (zeeforel) in Groningen
en Drenthe. Jonge visjes in de bovenlopen van de Drentse beken en volwassen kweekvis in het Lauwersmeer. Zo
moet uiteindelijk een zichzelf in stand
houdende populatie ontstaan. Én een
op zeeforel gerichte sportviseconomie
naar Deens voorbeeld, waar het zeeforelvissen vooral op Funen erg populair is.
Menno Siemensma uit Groningen vist
fanatiek op zeeforel en legt uit hoe hij
dit aanpakt.
DOOR: MENNO SIEMENSMA

D

e zeeforel is op het Lauwersmeer
goed te vangen, ook nog een tijdje
ná de uitzettingen. Het is wel een
vis waar je voor moet zoeken. De werphengel met een slanke lepel of een ‘bombetta’ met een of twee vliegen is effectief
om snel veel water af te zoeken. Ook kun
je ‘zacht’ kunstaas of natuurlijk aas gebruiken. Pak voor het kunstaasvissen een soepele maar wel gevoelige 5-15 grams spinhengel, liefst minimaal 2,70 m lang zodat
je comfortabel en ver genoeg kunt gooien.

VLIEGVISSEN
Ook vliegvissen is een effectieve manier,
wat subtieler en spectaculair tijdens de
dril. Zeeforel eet vooral grondeltjes, zagers,
garnaaltjes, vlokreeftjes en – als ze groter
worden – haring en spiering. Streamertjes en garnaal- of vlokreeft imitaties werken vaak goed. Met een vliegenhengel van
#5-6 kun je prima uit de voeten – ook met
wat wind, want die staat er altijd wel. Bij
het binnenvissen kun je een goed tempo
aanhouden, maar versnel af en toe en gebruik ook korte spinstops.

NIET TE VROEG SLAAN
Soms zie je ze met een boeggolf achter je
aas aankomen, maar weersta de neiging
om meteen aan te slaan op kleine tikjes.

Menno met een fraaie Lauwersmeer-zeeforel.

Vaak volgen ze je aas en nippen ze hier
aan voordat ze er vol voor gaan, dus wacht
met aanslaan tot je de vis echt voelt. Dit
geldt zowel voor de werphengel als de
vlieg. Goede kleuren zijn roze, oranje, wit
en paars of combinaties hiervan. Zeeforel is – zeker bij een kabbel op het water
– doorgaans niet heel ‘lijnschuw’. Maar bij
rustig weer is het goed om voor de zekerheid tóch niet te dik te vissen. Een 20/00
nylon of fluorocarbon hoofdlijn is gezien
de harde aanbeten wel het minumum.

KNIEDIEP WATER
Het Lauwersmeer is erg groot, dus waar
moet je beginnen? Zoek de taludjes op bij
ondiep water langs rietkragen en steenstort. Zeeforel is vaak daar te vinden waar
het water door wind of stroming in beweging is, zoals bij obstakels. Wees niet bang
om ondiepe stekken te bevissen: zelfs
kniediep water is meer dan genoeg voor
zeeforel, vooral in de lente en herfst. Zoek
dan de inhammen en rietkragen af aan
beide kanten van het meer.
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