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Actief op baars 
met natuurlijk 
aas
Nog steeds is het vissen op baars voor velen een visserij waarbij zij met nostalgische 

gevoelens terugblikken op hun jeugd, de tijd waarin ze met een dobber en wormen 

of kleine aasvisjes hun eerste baarzen vingen. Maar voor 

Jens Bursell is het vissen met een dobber en natuurlijk 

aas nog steeds een uiterst effectieve manier om te 

vissen op vooral grote baars.

Door actief te vissen met natuurlijk aas worden vaak de echt grote baarzen gevangen.
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r zijn er veel manieren 
om op baars te vissen. 
Op plaatsen in een water 

waar de vis geconcentreerd 
ligt op welbekende stekken 
zult u meestal een goede vis-
serij ervaren door enkel uw 
dobber en natuurlijk aas op 
die plekken uit de werpen en 
het te laten liggen. Op deze 
manier zijn  al veel grote 
baarzen gevangen, vooral in 
de tijd dat er nog levend aas 
mocht worden gebruikt. Maar 
helaas is het gebruik van le-
vend aas verboden en zult u 
daarom uw toevlucht moeten 
zoeken tot dood aas. Helaas is 
het echter ook zo dat de baars 
meestal niet geconcentreerd 
ligt op een voor u bekende 
plaats en zult u daarom actief 
moeten zoeken naar de vis 
en zult u ook uw aas  moeten 
bewegen om tot een goed re-
sultaat te komen, bijna zoals 
u zou doen bij het vissen met 
kunstaas. Het voordeel daar-
van is dat u een groter gebied 
afvist en dat de bewegingen 
van het aas uiterst attractief 
op de vis werken.

Voorgelode matchhengel
Bij het vissen met een dobber 
en natuurlijk aas in stilstaand 
water is de effectiefste ma-
nier om het geheel met ruk-
jes binnen te vissen, zodat 
het aas bij het binnenvissen 
omhoog komt en weer zinkt 
wanneer u stopt met binnen-
draaien. Daarbij kunt u het 
beste gebruik maken van een 
voorgelode matchdobber en 
slechts één enkele loodhagel 
op de lijn, waardoor het aas 
langzaam en op een aantrek-
kelijke manier zinkt. Stelt u 
de diepte daarbij dusdanig in 
dat het aas tot vlak boven de 
bodem zinkt. Is het aas na een 
aantal seconden tot vlak bo-
ven de bodem gezonken, dan 
deelt u een ferme tik uit met 
uw hengeltop, zodat de dob-
ber een meter of twee naar u 
toe komt. En terwijl het aas 
hierna weer naar de bodem 
zinkt, draait u de losse lijn op 
uw molen. En hoe langzamer 
het aas zinkt, des te langza-

mer moet u uw lijn ook op-
spoelen om het aas dicht bij 
de bodem te houden. Hebt u 
een iets zwaarder lood onder 
uw dobber gemonteerd, dan 
kunt u iets sneller lijn opspoe-
len, omdat daardoor het aas 
ook sneller zinkt. Hoe dan 
ook, de snelheid van binnen-
vissen zal afhankelijk van het 
aasgedrag van de vis van dag 
tot dag dienen te  worden ge-
varieerd, totdat u de eerste 
aanbeten krijgt.
Wat dobbers betreft zal een 
buldo goed werken op een 
dag dat de baarzen gretig 
zijn, maar in het algemeen is 
het zo dat matchdobbers aan-
zienlijk beter werken, vooral 
wanneer de vis enigszins ach-
terdochtig is. Met voorgelode 
matchdobbers, die van een 
ingebouwd metalen gewicht 
zijn voorzien, beperkt u bo-
vendien het in de war gooien 
aanzienlijk, omdat u nauwe-
lijks of geen lood onder de 
dobber hoeft te monteren.
Op rivieren is het vissen met 
dobbers en natuurlijk aas 
heel anders. Hier laat u uw 
dobber en aas met de stro-
ming meedriften, waarbij u 
het geheel met tussenpozen 
tegenhoudt, zodat het aas 
regelmatig door de stroming 
omhoog wordt gedrukt. Het 
verschil tussen het vissen op 
baars en andere manieren van 
vissen met natuurlijk aas is 
dat er tot een zekere hoogte 
een grotere attractiviteit van 
uw aas uitgaat, omdat het aas 
voortdurend op en neer be-
weegt en zo een natuurlijker 
uitstraling krijgt.
Vist u schuin op de stroming, 
dan is het van zeer groot be-
lang dat u flinke tikken met 
uw hengeltop uitdeelt, opdat 
de beweging die u met uw 
hengeltop maakt niet wordt 
geabsorbeerd door de bocht 
in de lijn. Onder goede weers-
omstandigheden en bij het 
vissen vanuit een boot is er 
nauwelijks een betere manier 
van baarsvissen op een rivier 
dan met een dobber en aas.
Voor deze visserij is een 
matchhengel en een molen 
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aan te bevelen met 18/00 tot 
22/00 nylon op de spoel, ter-
wijl u op plaatsen waar een 
stevige visserijdruk heerst u 
beter voor fluorocarbon van 
16/00 tot 18/00 kunt kiezen.
Maar ondanks dat u met bo-
vengenoemd materiaal ui-
terst effectief op baars kunt 
vissen, zijn er omstandighe-
den waarin de bodemvisserij 
beter zal zijn. Zulke omstan-
digheden zijn bijvoorbeeld 
harde wind en slecht weer, of 
het feit dat u de vis zeer ver 
vanaf de kant dient te zoe-
ken. Maar ook dan geldt dat 
u uw aas actief dient aan te 
bieden, aangezien voor baars 
actief aangeboden aas veel 
meer vis zal opleveren.

Driehoekspaternoster
Het spinnend vissen met een 
driehoekspaternoster is een 

vrij bekende methode. De 
eerste keer dat ermee viste, 
was meer dan tien jaar gele-
den, toen ik vissend vanaf de 
kant aan een grote plas met 
een langere spinhengel en 
met een aaslijn van ongeveer 
één meter en een loodlijn van 
ongeveer 20 tot 30 centime-
ter een groot aantal baarzen 
landde. In al zijn simpelheid 
bestond het geheel uit een 
dot wormen op een num-
mer 8 Wide Gap Specialist 
haak, waarna het ver werd 
ingeworpen, ver weg van de 
ondiepe oever en in dieper 
water. Door daarna het ge-
heel binnen te draaien en 
tussenpauzen in te lassen van 
ongeveer 20 tot 30 seconden 
kon ik een groot gebied naar 
baars afzoeken. Wanneer u 
met een driehoekspaternos-
ter vist, zult u vrij snel ont- 

dekken dat vrijwel alle aan-
beten volgen nadat het aas 
weer in beweging is geko-
men. En ook nu weer geldt 
dat u de meeste vis zult lan-
den, wanneer u het aas met 
regelmaat beweegt.
Er is een aantal variaties op de 
driehoekspaternoster, waarbij 
het lood al dan niet schuivend 
is gemonteerd. En vist u met 
een relatief groot aas op een 
kleinere haak, zoals bijvoor-
beeld een dode voorn met 

een enkele haak door de lip, 
dan kunt u met het glijdend 
gemonteerd zijn van uw lood 
uw voordeel doen. U kunt 
de baars dan bij een aanbeet 
namelijk even de tijd gun-
nen doordat er slack in de lijn 
ontstaat, waardoor de baars 
het aas beter in zijn bek kan 
pakken. Hierbij hoeft eigen-
lijk niet meer te worden ver-
meld dat u te allen tijde klaar 
moet zijn om een baars bij 
een aanbeet ook een beetje 
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De auteur met een kanjer van een baars die hij ving met een 
aasvis onder een dobber.

Met een zware, voorgelode matchdobber kan er met succes ver 
vanaf de kant worden gevist.

Goede dobbers voor de baarsvisserij.
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lijn te geven. Dit kunt u ech-
ter ook doen door bij het bin-
nendraaien telkens iets lijn te 
laten uitstaan.

Paternoster met 
onderwaterdobber
Een goede variatie op de 
normale paternoster, en dan 
vooral voor stilstaand water, 
is de paternoster met een ‘on-
derwaterdobber’ , die bij een 
totale lengte van de onderlijn 
op ongeveer 15 tot 40 centi-
meter van de haak wordt ge-
plaast. Wanneer u met deze 
paternoster stopt met binnen-
vissen, zal het aas attractief 
naar boven zweven en weer 
naar de bodem dwarrelen na-
dat u weer bent gestart met 
binnenvissen. Een ander voor-
deel van de onderwaterdob-
ber is dat hij zorgt voor een 
beetje extra slack in de lijn, 
waardoor de baars pas weer-
stand voelt, wanneer hij het 
aas al goed in zijn bek heeft. 
Bij deze methode, die vooral 
erg goed werkt met een gar-
naal als aas, laat u uw hen-
geltop naar beneden en in de 
richting van de lijn wijzen.
De onderwaterdobber moet 
hierbij net in staat zijn om 
het aas op te tillen en hoeft 
daarom niet echt grott te zijn. 
De gemakkelijkste manier is 
om een kurken balletje met 
een doorsnede van 5 tot 8 
millimeter met twee stoppers 
op de onderlijn te monteren. 
Een andere goede methode, 
en zeker voor iets troebeler 
water, is om in plaats van een 
kurken balletje een felge-
kleurde, drijvende kraal, of 
een strike indicator, zoals die 
door vliegvissers wordt ge-
bruikt, te monteren.
Voor de visserij met een pa-
ternoster gaat de voorkeur uit 
naar een spinhengel van min-
stens 2,70 meter, maar liever 
nog 3,00 meter en een molen 
met daarop 20/00 nylon.

Drachkovitch-takel
Het vissen op baars met een 
Drachkovitch-takel is even-
eens een goede methode. 
Deze methdoe wordt welis-
waar meestal toegepast voor 
het vissen op snoekbaars, 

maar ze werkt, met enige mo-
dificaties, ook prima voor de 
baars. Het grote voordeel van 
deze methode is dat u door 
het losse lood voor het takel-
tje een zeer efficiënte jigactie 
krijgt. Het aasvisje zwemt met 
deze takel fladderend over de 
bodem. Normaal zult u met 
levend aas meer vis landen, 
maar met een dode aasvis 
gaat het ook prima. Een van 
de andere voordelen van de 
Drachkovitch-takel is dat u 
niet telkens voor aasvis hoeft 
te zorgen, omdat ook een in-
gevroren en daardoor vaak 
iets zachtere aasvis prima op 
het takeltje houdt. Zelf ge-
bruik ik tijdens mijn jacht op 
grote baars meestal blank-
voorntjes met een lengte van 
10 tot 15 centimeter.
Voor het vissen met de 
Drachkovitchtakel hebt u een 
tamelijk lange en pittige spin-
hengel nodig, terwijl u nu het 
beste een dyneema lijn op uw 
molen kunt spoelen. Daarmee 
voelt u perfect de aanbeten 
en kunt u ook de haak beter 
zetten.

Normaal gesproken zijn de 
kant en klare takels voorzien 
van behoorlijk dik staaldraad. 
Voor baars vind ik dat meest-
al te dik en ik vervang het 
voor de takel dan ook door 
dunner staaldraad. En als ik 
vrijwel zeker weet dat ik het 
niet met snoek aan de stok 
kan krijgen, dan gebruik ik 
zelfs nylon van 30/00. Als lood 
kunt u gebruiken maken van 
een kogellood met centraal 
gat dat een gewicht heeft 
van 5 tot 10 gram. Gebruikt 
u echter tamelijk kleine aas-
visjes, of vist u op ondiep wa-
ter, dan volstaat meestal een 
dikke loodhagel op ongeveer 
een halve centimeter voor de 
knoop met de takel.

Op afstand
Op veel wateren zult u de 
grote baarzen in het alge-
meen op het talud naar die-
per water aantreffen, en vaak 
bevindt zich dat een behoor-
lijk eind uit de kant. Wanneer 
u nu met paternosters met 
een tamelijk lange haaklijn 
gaat vissen, dan zult u mer-
ken dat die aaslijn zich bij de 
worp vaak om de hoofdlijn 
wikkelt. Om dit te voorkomen 
kunt u een afhoudertje ge-
bruiken, of een helicopterrig, 
zoals die in de karpervisserij 
wordt gebruikt. Bij die laat-
ste methode zal uw aas tij-
dens de worp om de hoofdlijn 
gaan draaien, waardoor het 
vrijwel niet meer voorkomt A
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De Drachkovitch-takel kan 
ook prima voor de baars-
visserij worden ingezet. 
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dat u het geheel in de war 
werpt. Uiteraard vergeet u 
niet om een stopper te mon-
teren waartegen de haaklijn 
stuit. Een loodgewicht van 40 
tot 50 gram zal meestal zwaar 
genoeg zijn om een worp van 
ongeveer 80 meter te maken, 
indien u een lijn van 25/00 ge-
bruikt. Kiest u niet voor een 

nog dunnere lijn, aangezien u 
anders bij de worp toch tame-
lijk snel met lijnbreuk krijgt te 
maken.

Aas
Als aas voor het actief vissen 
op baars met natuurlijk aas 
kunt u kiezen uit wormen of 
dode aasvisjes. Op grotere 

plassen maak ik zelf het liefst 
gebruik van aasvisjes met een 
lengte van 8 tot 15 centimeter. 
Alle maten aasvisjes zullen 
baars opleveren, maar hebt 
u het voorzien op de echt 
grote baarzen, dan kan ik 
u aanbevelen om te kiezen 
voor visjes van 12 tot 15 cen-
timeter.
In een beetje brak water na-
bij de kust en in riviermon-
dingen zijn levende garnalen 
onbetwist het beste aas in 
vrijwel alle omstandigheden. 
Ontelbare malen heb ik ge-
zien hoe vissers die garnaal 
als aas gebruikten vele malen 
meer vingen dan zij die voor 
wormen hadden gekozen. 
Probeert u het maar eens en 
u zult het dan snel met mij 
eens zijn dat een garnaal 
echt een superaas voor baars 
is. De garnaal zet u op de 
haak door deze achter door 
de staart te prikken. Prikt u 
de haak ergens anders in de 
garnaal, dan gaat veel van de 
effectiviteit van dit aas ver-
loren. Eenmaal aan de haak 
begint de garnaal zijn pootjes 
te bewegen en huppelt dan 
attractief op en neer door het 
water. Geen enkele baars van 
het brakke water of van de 
rivier kan zo’n garnaal weer-
staan! Bovendien is een ander 
groot voordeel van dit aas dat 
u er zeker van kunt zijn dat er 
geen baars in uw omgeving 
rondzwemt, als u niet binnen 

korte tijd een aanbeet krijgt. 
Dan moet u op zoek naar een 
andere plek.
Garnalen kunt u langs de 
kust vangen met behulp van 
een garnalennetje. Dat doet 
u dan in de buurt van pieren 
en op een diepte van 0,5 tot 3 
meter. Havens met brak water 
zijn ook uitstekend voor de 
vangst van garnalen. Zoekt u 
hier de met mosselen en wier 
begroeide palen en plekken 
waar zich wier heeft verza-
meld. In de meeste gevallen 
zult u een telescopische steel 
aan uw garnalen net moeten 
monteren om bij de hot 
spots voor garnaal te komen. 
Garnalen kunt u daarnaast 
ook wadend langs het strand 
vangen.
De beste tijd voor het vangen 
van garnalen is aan het begin 
van de avond. Bij warm water 
kunt u ze zelfs in open water 
met behulp van een fijnma-
zig karpernet vangen, vaak 
in de buurt van de blokken of 
stenen van een pier.
Voorwaarde voor een goede 
visserij met garnalen is wel 
dat u ze levend houdt. Be-
waart u ze in voldoende en 
koud water in een emmer met 
een deksel en gebruikt u een 
luchtpompje. Op deze manier 
kunt u uw garnalen ongeveer 
14 dagen bewaren.

Jens Bursell

D
É 

R
O

O
F
V

IS

28

Waar er één zit, zitten er vaak meer.

Volgens Jens Bursell zijn levende garnalen, ook met behulp van een ‘onderwaterdobber’ aangeboden, een onverslaanbaar aas voor 
grote baars.
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