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og totaal gesloopt van 
de vorige dag rukt een 

donderend geraas mij wreed 
uit mijn slaap. Wat gebeurt er? 
Met nog wazige ogen van de 
slaap stel ik vast dat mijn storm-
vaste kookpot is overgelopen 
en luid bulderend in de afwas-
resten van gisteren is gevallen. 
Nadat ik de rommel weer netjes 
heb opgeruimd, sla ik mijn tent 
open en kijk mistroostig naar 
een bijna gitzwarte hemel.
Voor mij raast de benedenloop 
van de Columbia River. Het wa-
ter staat vijf meter boven het 
normale peil. Enkele aardver-
schuivingen, veroorzaakt door 
de hevige regenval van de 
laatste dagen, hebben giste-
ren enkele huizen in de omge-
ving van de aardbodem doen 
verdwijnen. Sinds dertig jaar 
heeft het in de staat Oregon 
niet meer zo hard en vooral 
langdurig geregend.
Omdat de sterke stroming een 
lood van 400 gram bijna in het 
oppervlak laat dansen, hebben 

we besloten om de komende 
dagen vanuit een boot te vis-
sen. De afgelopen dagen is het 
ons namelijk nauwelijks gelukt 
om de problemen op te los-
sen die gepaard gaan met een 
dergelijke sterke stroming. We 
zijn er niet in geslaagd om ons 
aas, vissend vanaf de kant, op 
een goede manier aan te bie-
den. Op één uitzondering na. 
Dat was gisteren, toen ik een 
steur met een geschat gewicht 
van meer dan 80 pond op drie 
meter voor de kant verspeelde. 
Een prachtige, maar tegelijker-
tijd teleurstellende ervaring!
Ondanks de tegenvallende om-
standigheden van de afgelopen 
dagen. word ik nu toch weer ge-
grepen door een koorts-achtige 
nervositeit. 
Misschien lukt het vandaag dan 
eindelijk om een witte steur te 
landen. Om half zeven zullen 
mijn vismaat Tony en ik door 
Frank, die ons tijdens de ko-
mende dagen zal gidsen, wor-
den opgehaald.

Shads
Niet veel later is het dan ein-
delijk zo ver. De boot van Frank 
zoekt zijn weg door de kolken-
de vloed van de Columbia River. 
Tijdens de vaart naar de vang-
gronden brengt Frank Tony en 
mij door hoopgevende verhalen 
over recente steurvangsten in de 
juiste stemming voor het te ver-
wachten spektakel.
Voordat er echter van enig 
spektakel sprake kan zijn, stop-
pen we eerst bij de monding 
van een zijriviertje om hier de 
noodzakelijke aasvissen te van-
gen. Weliswaar zijn de witte 

steuren ook met wormen te 
vangen, maar verse aasvissen 
zoals de Amerikaanse spierin-
gen en beekprikken, doen het 
veel beter. Maar nog veel be-
ter voor de vangst van witte 
reuzen, zijn shads. een soort 
“finten”. Op de juiste plaats 
aangeboden, zijn shads bijna 
een garantie voor de vangst 
van steur. De shad brengt het 
overgrote deel van zijn leven 
in het zoute water door en 
trekt net als de elft alleen in 
het voorjaar de rivieren op om 
er te paaien. Deze paaitrek is 
net begonnen. Zonder over-

Witte 
steur
Hij kan meer dan drie meter lang worden, 

de grens van 1.000 pond doorbreken en meer 

dan 150 jaar oud worden. Gedoeld wordt op 

de witte steur, de grootste zoetwatervis van 

Amerika. Op de Columbia River in de 

Verenigde Staten bedwong Jens Bursell 

deze witte reus.

De Columbia River ligt in een prachtige omgeving. Hier zwemmen gi-
gantische witte steuren, die ook vanaf de kant zijn te vangen (inzet).

N
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dreven veel moeite te hoeven 
doen, vindt Frank dan ook 
met behulp van zijn diepteme-
ter als snel de eerste scholen 
shads. Vol vertrouwen wordt 
er daarom geankerd en gaan 
de aasjes overboord. Dat ver-
trouwen wordt evenwel vrij 
snel de kop in gedrukt, want 
we krijgen geen enkele aan-
beet. Frank besluit om niet 

De meeste steuren zijn groter, zwaarder en ouder dan hun vanger en ver-
dienen daarom respect.

langer tijd te verspillen en op 
zoek te gaan naar de lokale 
beroepsvissers die stroomaf-
waarts hun werk plegen te 
doen. Uiteindelijk vinden we 
ook een van deze beroepsvis-
sers die ons vijftien shads van 
twee kilo uit zijn vangst ver- 
koopt. Daardoor weer opge-vro-
lijkt toeren we weer stroom-op-
waarts.
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'Steurgat'
Boven een gat van bijna 30 
meter diepte vermindert Frank 
de snelheid van de boot aan-
zienlijk en begint langzaam 
rondjes te varen. Nu wordt 
het spannend! Gefascineerd 
staren drie paar ogen op de 
dieptemeter, waarop na enige 

tijd verschillende grote silhou-
etten onder een school shads 
kunnen worden waargenomen. 
"We hebben ze gevonden! Dit 
zijn onmiskenbaar de echo's van 
een aantal witte steuren", roept 
Frank enthousiast.
Een stuk stroomopwaarts van 
het gat gaat het driftanker 

overboord, waarna de stroming 
de boot precies over het 'steur-
gat' laat drijven. Ondertussen 
zijn de hengels al van aasvis-
sen voorzien. Daartoe heb-
ben we de onderlijn van 120 lb 
met behulp van een aasnaald 
drie tot vier keer vanaf de 
staart door het bovenste ge-

deelte van de rug van de dode 
shad gehaald. De weerhaakloze 
haak in de maat 9/0 is direct 
achter de kop geprikt. De haak-
punt blijft vrij. Daarnaast is in 
de eerste vier meter van de 
hoofdlijn een Bimini Twist ge-
maakt, zodat de harde been-
platen van de steur de hoofd-

Om een witte reus, waarnaast 
de vanger nietig lijkt, te kunnen 
vangen, worden shads met be-
hulp van een loodgewicht van 
anderhalve kilo op de bodem 
aangeboden.
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lijn niet kunnen doorschuren. 
Weliswaar hebben steuren een 
bek als een zandzuiger, maar 
soms bijten zij uitermate voor-
zichtig aan. Alleen wanneer de 
haakpunt onbedekt is gebleven, 
kan de haak met succes wor-
den gezet. Door de onderlijn 
nog een paar keer extra om de 
staart van de shad te wikke-
len, wordt de aasvis voldoende 
houvast gegeven om de krach-
ten die bij het uitwerpen van 
de zware montage ontstaan, 
op te vangen.

Zeven pond
Niet alleen de gehele onderlijn-
montage is zwaar, maar ook 
het overige materiaal is aan de 

gewichten van anderhalve kilo 
zijn een voorwaarde om de aas-
vis in de sterke onderstroming 
op de bodem op zijn plaats te 
kunnen houden.
U zult zich waarschijnlijk kun-
nen voorstellen dat het bepaald 
geen eenvoudige opgave is om 
een montage met een gewicht 
van zeven pond te moeten uit-
werpen. Het verbaast ons dan 
ook in het geheel niet dat Frank, 
die op een praktijkervaring van 
meer dan twintig jaar kan bo-
gen, de aasvis en het lood op zijn 
minst twee keer zo ver weet te 
werpen dan Tony en ik bij elkaar!
Wanneer mijn lood naar de 
diepte raast, merk ik dat het 
ergens op het talud blijft han-

gen. Door voorzichtig te pil-
keren, lukt het mij uiteindelijk 
het lood weer vrij te krijgen. 
Dat is mazzel, want nu dende-
ren het lood en de aasvis naar 
de bodem.
Nadat de lijn slap is gevallen, zet 
ik de hengel in de steun en kan 
het wachten beginnen. Ik kijk 
Tony aan. Ook bij hem valt de 
spanning van het gezicht af te 
lezen. Franks grijnst slechts.
Een uur is inmiddels verstre-
ken, de wind een beetje afge-
nomen. Zelfs een paar schuch-
tere zonnestralen doorbreken 
voor het eerst sinds dagen het 
wolkendek. Stilte beheerst de 
omgeving en langzaam begint 
iets van mijn concentratie weg 
te ebben. Plotseling echter schiet 
een gestroomlijnd en meer 
dan twee meter lang lichaam 

uit het water en valt er met 
veel kabaal weer in terug. Een 
springende steur!

Wilde achtervolging
Ik ben nog volkomen onder 
de indruk van deze adembene-
mende aanblik, als plotseling 
een magische kracht bewogen, 
mijn hengeltop begint te trillen. 
Mijn hart begint langzaam in 
mijn keel te bonken, wanneer 
eindelijk het onzekere trillen 
van de hengeltop overgaat in 
een permanent rukken. Een 
bald eagle slaat het gebeuren 
krijsend gade. Dit lijdt geen 
twijfel. Een witte reus heeft 
mijn shad gegrepen. De vis 
rukt zo hard aan de lijn dat ik 
slechts met uiterste inspanning 
de hengel nog uit de steun  
krijg. Hierna ruk ik hem met 

Vol trots toont Jens Bursell een witte reus van tweehon-
derd pond die na te hebben geposeerd even later weer 
onbeschadigd terugkeert in zijn element. Hoewel deze vis 
vanuit een boot werd gevangen, is het op de Columbia Ri-
ver ook mogelijk om witte steuren vanaf de kant te vangen. 

Tijdens de dril worden van de visser kunde en vooral uithoudingsvermo-
gen verwacht.

grootste zoetwatervis van Ame-
rika aangepast. Voor het vissen 
op witte steur worden in het 
algemeen boothengels van 
30 lb tot 60 lb ingezet. Op die 
hengels zijn dan zware reels 
geschroefd, waarvan de spoe-
len zijn gevuld met een ge-
vlochten lijn van 100 lb. Lood-

De landing van de steur geschiedt net als bij de 
meerval met de hand.
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alles wat in mij is verschillende 
keren naar boven. Ik voel een 
zware weerstand. De haak is 
gezet!
Na deze ouverture begint een 
wilde dans. Als een zeeboot 

de oppervlakte. Kreten van 
opwinding galmen door het 
rivierdal, gevolgd door de 
enorme plons die de vis bij het 
in het water terugvallen ver-
oorzaakt. De steur raast hierna 
weer de diepte in.
Bijna tegelijkertijd dat ik het 
voel, ruik ik het ook. De lijn heeft 
mijn op de reel van de spoel 
gedrukte duim geschroeid! Het 
is ook bijna onmogelijk om de 
razende runs van deze vis te 
stoppen. Al na minder dan een 
half uur voel ik mijn armen niet 
meer. De dril is echter nog lang 
niet afgelopen…
Na een eindeloos lijkende tijd 
begint dan eindelijk de druk na 
te laten. Met mijn laatste krach-
ten kan ik de benige gigant bin-
nen bereik van de boot sleuren. 
De eerste poging de vis te lan-
den, mislukt echter. Weer schiet 
de steur de diepte in. De tweede 
poging slaagt daarna gelukkig 
wel.
Langzaam varen we naar een 
ondiep gedeelte langs de oe-
ver, mijn tweeëneenhalve meter 
lange makker op sleeptouw ne-
mend. Daar aangekomen spring 
ik over boord en neem de vis in 
mijn armen. Nou ja, ik steek ze 
onder zijn buik. Helemaal ge-
sloopt zijn we allebei, maar een 
herinneringsfoto moet nu een-
maal worden genomen. Even 
later laat ik mijn eerste 200-pon-
der terug in de rivier glijden. Een 
feestelijke aanblik. Tony is nu 
aan de beurt.

Jens Bursell

Een goede gids is voor 
het vangen van steur op 
de Columbia River bijna 
onmisbaar.

WITTE STEUR
De witte steur (Acipenser transmontanus) komt voor in de meeste rivie-
ren langs de Pacifische kust, en wel van Zuid-Alaska tot de Sacramento 
River bij San Fransisco. Hoewel wordt beweerd dat de witte steur een 
gewicht van 2.000 pond kan bereiken, schatten biologen het maximum-
gewicht op 660 tot 700 kilo bij een lengte van ten hoogste vier meter.
Op de benedenloop van de Columbia River kunt u worden begeleid 
door Frank's Guide Service, Frank Russum, 77 N.E. Morgan, Portland, 
Oregon 97211, USA. Tel. 00-1-503240-0631. 
De dagprijs inclusief materiaal en eten bedraagt $ 125,-. Als verblijfplaats 
tijdens het vissen is de camping 'The Fisheriy', HC 66 Box 40, Cascade 
Locks, Oregon 97014, USA aan te bevelen. 
Tel. 00-1-5033774-8577. 
De prijs per overnachting bedraagt $ 10,-. 
Vanaf deze camping start Frank zijn dagtrips.

raast de reus meer dan 150 
meter stroomafwaarts. Frank 
heeft inmiddels de ernst van 
de situatie al ingezien en het 
anker al gelicht. De achtervol-
ging kan beginnen. En terwijl 

de achtervolging in volle gang 
is, merk ik plotseling dat de 
lijn naar de oppervlakte schiet. 
Wat gebeurt er? "Hij springt!", 
brult Frank en tegelijkertijd  
doorbreekt ook de steur al 
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