
68

Steuren uit de Oeral

De Oeral, het domein van de Beluga.

Deze Beluga-steur van 300 pond is de grootste zoetwatervis die 
Jens Bursell ooit wist te vangen.
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Steuren uit de Oeral
Jens Bursell doet niets liever dan de wereld afstruinen op zoek naar speci-

ale vissoorten. Eén van de soorten die nog niet als vangst op zijn inmiddels 

lange en indrukwekkende lijst van exotisch vissoorten stond aangekruisd, 

was de Beluga-steur. Hij greep meteen de kans, toen die hem werd geboden.

Steur uit Oeral p.68-73.indd   69 30-08-2005   11:52:03



70

D
É 

R
O

O
F
V

IS

ijna twee weken van 
aanhoudend koud en 

stormachtig weer hebben het 
paaien van de sneep ernstig 
vertraagd. De sneep is de 
favoriete prooi van de Beluga-
steur tijdens de eigen paaitrek 
naar het grensgebied tussen 
Kazachstan en Rusland.
Ondanks verwoede pogin-
gen om slepend langs de 
kanten met een landingsnet 
aasvissen te vangen, lukt het 
ons niet om meer dan één 
enkele brasem te vangen. 
En hoewel de wind een 
klein beetje is gaan liggen, 
is het nog steeds zo koud 
dat we in de luwte van de 
zijkanalen onze adem als 
kleine wolken zien oplos-
sen in de koude ochtend-
lucht. ‘t Belooft niet veel 

voor de komende dagen wat 
de visserij betreft. Zonder 
groot vertrouwen gaan we 
door met onze pogingen 
om aasvissen te vangen, 
hetgeen ons wonder boven 
wonder uiteindelijk lukt aan 
lager wal van de Oeral zelf. 
We kunnen nu eindelijk op 
zijn minst een paar uur echt 
op Beluga vissen.

Moeilijk
De weinige steuren die we 
de laatste dagen hebben 
gevangen, werden allemaal 
op niet meer dan vijf tot 
tien meter uit de oever 
van de rivier gehaakt. De 
reden daarvoor was dat de 
stroming zo hard was, dat 
we iets verder de rivier op 
zelfs moeite hadden om een 

platgeslagen lood van 200 
tot 300 gram op de bodem 
te houden.
Na een kleine tien minuten 
varen vinden we een goede 
stek op 30 meter afstand 
van de monding van een zij-
kanaal. Een halve brasem,  
die op een enkele haak in 
de maat 12/0 is geprikt on-
der een schuivend lood van 
200 gram, vliegt naar stek. 
En opdat een maximale ver-
spreiding van geur is gega-
randeerd, is deze halve bra-

sem ook nog behoorlijk met 
een mes ingekerfd, zodat 
het bloed en lichaamssap-
pen zich vrijelijk in het water 
kunnen verspreiden.
Vanwege de moeilijke 
omstandigheden heb ik ge-
durende de laatste dagen 
slechts één Beluga van 240 
pond kunnen landen. De kans 
om ook vandaag weer te 
blanken, is daarom tamelijk 
groot. Echt veel vertrouwen 
heb ik er dan ook niet in. En 
juist terwijl ik contemplatief 

De visserij is tamelijk simpel. Een ingekerfde aasvis wordt aan 
een 12/0 haak onder een lood van 200 tot 300 gram aange-
boden, terwijl de top van de hengel als beetindicator dient.

 Snoekparadijs aan de Kaspische Zee.

B
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naar mijn hengeltop zit 
te staren, verschijnt er op 
slechts 10 meter stroomaf-
waarts van de boot een neus 
van een Beluga boven water. 
Het water is zo modderig dat 
die neus het enige is dat ik 
van de vis kan zien. Het lijkt 
wel een half ontdooide ijspe-
gel en het is moeilijk voor te 
stellen dat achter deze neus 
nog een vis van ongeveer 
200 pond schuil gaat. Bin-
nen luttele seconden veran-
dert apathisch afwachten in 
intense spanning, aangezien 
de vis de geur van de aasvis, 
die zich ongeveer drie meter 
van hem vandaan bevindt, al 
moet hebben geroken.

op snelheid te komen, leun 
ik met mijn volle gewicht in 
de hengel en druk mijn duim 
op de al volkomen dichtge-
draaide slip. Zonder succes. 
De hengel buigt volkomen 
door tot in het laatste stukje 
van de greep en in een frac-
tie van een seconde is de vis 
begonnen aan een run die 
de spoel van de reel zo snel 
rond laat draaien dat mijn 
duim behoorlijk geschroeid 
raakt. Wanneer de vis on-
geveer 100 meter lijn heeft 
genomen, geef ik een sein-
tje aan mijn gids Ruslan. Hij 
maakt de boot los, maar op 

hetzelfde moment besluit 
de vis te stoppen en om te 
draaien.

Omgekeerde situatie
Plotseling is de situatie 
omgekeerd en moet ik als 
een bezetene lijn binnen-
draaien om contact met de 
vis te houden. De bek van 
een Beluga is relatief hard, 
waardoor er slechts weinig 
slack in de lijn nodig is om 
het risico te lopen dat de 
haak uit de bek lost. De vis 
stopt pas ter hoogte van de 
boot, maar hoeveel kracht 
ik ook op hem uitoefen, 

het is onmogelijk om hem 
maar één centimeter van 
de bodem te krijgen. Bijna 
tien minuten lang beweegt 
de vis zich slechts een klein 
stukje vooruit en achteruit 
over de bodem, zonder ook 
maar iets omhoog te komen. 
Maar uiteindelijk, met een 
zware pompbeweging met 
de hengel, lukt het mij om 
een meter lijn op de spoel 
terug te krijgen. Het bevalt 
de vis helemaal niet, en in 
een enorme kolk begint 
hij weer stroomafwaarts te 
zwemmen. Dat bevalt mij 
wel, want de lijn komt nu 
omhoog naar de oppervlak-
te, resulterend in een krach-
tige, horizontale sprong vlak 
boven het water, waarbij de 
aasvis uit de bek van de vis 
wordt geschud. Gelukkig is 
de haak goed in de onderlip 
van de Beluga doorgedron-
gen en na nog een stevig 
robbertje vechten van onge-
veer een kwartier verschijnt 
de brede en krachtige rug 
van de vis in de oppervlakte 
naast de boot. De eerste 
drie keer dat Ruslan de vis 
te pakken krijgt, verliest hij 
zijn grip, hetgeen telkens in 

De volgende minuut, waarin 
ik zowel de slip van de reel 
als mijn drilgordel verschil-
lende keren controleer, lijkt 
een eeuwigheid te duren. 
Maar dan gebeurt het. En 
paar tikken op de hengel-
top verraden dat de steur de 
aasvis heeft gepakt. Hierna 
begint de lijn gestaag van de 
Ambassadeur 9000 af te lo-
pen. Na een serie ferme aan-
slagen is de haak gezet en 
wordt de explosieve kracht 
van de vis genadeloos op de 
hengel overgebracht via de 
rekloze lijn. In een poging 
om de vis te weerhouden om 

Een drilgordel is aan te 
bevelen om deze ruggen-
brekende vissen te bedwingen.
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een enorme waterfontein 
resulteert. Uiteindelijk weet 
Ruslan dan toch een stringer 
in de bek van de vis aan te 
brengen. De vis wordt hier-
na veilig aan de boot vast-
gemaakt, waarna we naar 
de kant varen om een goede 
foto te kunnen maken. Een 
fantastisch gevoel maakt zich 
van mij meester. Met een ge-
wicht van net geen 300 pond 
is dit de grootste zoetwatervis 
die ik ooit heb gevangen. Een 
paar minuten later is de vis 
klaar om teruggezet te wor-
den. Hij verdwijnt met een 
machtige slag van zijn staart 
in het donkerbruine water.
Terug op onze stek duurt het 
geen vijf minuten, voordat 
de andere helft van de bra-
sem wordt gegrepen en na 
een stevige knokpartij kan ik 
een poosje later een tweede 
Beluga van 200 pond lan-
den. Zou de paaitrek van de 
Beluga dan nu eindelijk zijn 
begonnen? Helaas, de rest 

van de dag krijg ik geen en-
kele aanbeet meer.

Snoekparadijs
Op de westelijke oever van 
de Oeral bevindt zich een 
aantal kanalen die in verbin-
ding staan met een zeer gro-
te lagune, dicht in de buurt 
van de Kaspische Zee. In 
deze lagune liggen de hon-
gerige en gretige snoeken 
gewoon opgestapeld. We be-
sluiten dan ook om een dag 
uitleven op snoek niet aan 
ons voorbij te laten gaan.
Gedurende de dag beleven 
we een snoekvisserij van on-
gekende klasse. In de buurt 
van elk eiland krijgt ons 
kunstaas nauwelijks de kans 
om een paar meter onge-
stoord te kunnen zwemmen. 
In tegenstelling tot de rivier 
is het water van de lagune 
kristalhelder en kunnen we 
door onze polaroidbrillen 
overal snoek zien staan. We 
hebben ze voor het uitzoe-

ken! Op een gegeven mo-
ment staat er op een plek 
nog maar één meter water 
onder de boot en hebben 
we ongeveer tien snoeken in 
het vizier. De grootste schat 
ik toch ruim over de meter. 
De snoeken vallen onze spin-
ners, lepels en pluggen als 
bezeten aan en bezorgen ons 
bijna telkens een hartaanval. 
We kunnen namelijk precies 
de reactie op de diverse ma-
nieren van presenteren vol-
gen en zeer vaak wordt het 
kunstaas gegrepen, wanneer 
we het versnellen. De aanblik 
van een accelererende snoek 
die zijn kaken ferm in een 
stuk kunstaas zet en daarna 
agressief aan de lijn begint 
te rukken, maakt iemand met-
een tot snoekfanaat.
We vangen in vrij korte tijd 
enkele meters, maar het 
meest zal mij die maffe snoek 
van ongeveer 80 centime-
ter bijblijven die mijn lepel 
grijpt, net nadat mijn maat 
deze met de roeispaan van 
een tak heeft bevrijd. ‘t Beest 
lag gewoon naast de roei-
spaan klaar om aan te vallen! 
Houdt u van snoekvissen, dan 
kunnen in deze lagune uw 
stoutste dromen waar wor-
den. De vangst van 30 tot 50 
snoeken in een paar uur is 
heel normaal!
De lagune is een echte jun-
gle van eilandjes, kanaaltjes 
en poelen, en al na een min-
der dan een uur ben ik mijn 
oriëntatie volkomen kwijt. 
Alle eilanden en rietkragen 
lijken op elkaar, maar geluk-
kig heeft Ruslan een zesde 
zintuig, waarmee hij zonder 
kompas of GPS feilloos de 
weg weet terug te vinden 
in deze zich 30 kilometer uit-
strekkende lagune, waar al-
les op alles lijkt. Ik vind het 
echt verbazingwekkend.

Nieuwe stek
Op de laatste dag begint 
het dan eindelijk een beetje 

te lopen en op een nieuwe 
stek beleven we een wel 
zeer enerverende ochtend. 
Het begint met een dril door 
mijn maat van een Beluga 
van ongeveer 240 pond, 
waarna ik zelf een vis van 
plusminus 180 en een van 
200 pond land en een derde 
van ook ongeveer 240 pond 
vals haak. Met enigszins de 
smoor in dat ik waardevolle 
vistijd heb verknoeid aan 
een vals gehaakte vis, kan ik 
mijn aasvis niet snel genoeg 
weer in het water krijgen. 
Er zwemt nog steeds een 
aantal steuren rond en na 
een kwartier begint de lijn 
dusdanig snel weer van mijn 
reel te lopen dat er geen 
twijfel over bestaat dat deze 
vis goed is gehaakt.
Meteen nadat ik deze steur 
heb gehaakt, voel ik dat het 
een beste is. Na een mach-
tige run komt hij plotse-
ling naar de oppervlakte en 
schiet in zijn volle lengte het 
water uit. Het beest is groter 
dan elke andere vis die ik tot 
nu toe heb gehaakt. Vandaar 
dat ik met het zweet in mijn 
handen probeer de vis bij 
de boot te krijgen, hetgeen 
mij na ongeveer 20 minu-
ten van harde strijd lukt. De 
vis is in de hoek van de bek 
gehaakt, maar de onderlijn 
met het lood heeft zich om 
de borstvinnen gedraaid. 
Het zal daarom verdraaid 
lastig zijn om de grote kop 
boven water te krijgen en 
om Ruslan grip op de vis te 
laten uitoefenen. Het lukt 
hem drie keer, maar telkens 
weet de steur zich weer te 
bevrijden en een korte run 
te maken. We schatten de 
Beluga op ongeveer 340 tot 
360 pond. De laatste keer 
dat we de kop van de vis 
bij de boot krijgen, gaat hij 
er daarna onhoudbaar on-
der de boot vandoor, en wel 
in een dusdanige hoek dat 
de hengel op de bootrand 

Teneinde de grotere vissen te kunnen fotograferen, worden zij 
gestringerd.
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dreigt te versplinteren. Ge-
lukkig en ondanks de enor-
me kracht die de vis weet 
te ontwikkelen, lukt het mij 
om de hengeltop net op tijd 
onder water te krijgen. Een 
kwartier later valt de lijn 
dan plotseling slap. Ik draai 
als een bezetene om contact 
met de vis te houden, maar 
besef al vrij snel dat de vis 
er vandoor is. Waarschijnlijk 
is de lijn op de borstvinnen 
doorgeschuurd.

156 stuks
In de middag proberen 
wij en ook andere vissers 
het nog in de buurt van de 
monding van de Oeral in de 
Kaspische Zee. Het resultaat 
is mager; slechts één steur 
wordt gevangen. Vorig jaar 
werden hier nog door één 
visser in twee weken vis-
sen 201 steuren gevangen! 
Maar vanwege de beroerde 
omstandigheden op dit mo-
ment is het werken voor 
een vis. Vorig jaar werd hier  
door ene Thomas Seewitz 
een nieuw record geves-
tigd. Hij ving in één week 
156 steuren. Wanneer de 
omstandigheden ideaal zijn, 
kunt u zich hier dus wente-
len in grote vis.
De grootste steur die in 
de Oeral met de hengel is 

gevangen, werd twee jaar 
geleden buitgemaakt door 
een Hongaar. Het beest had 
een lengte van 3,40 meter, 
hetgeen op een geschat ge-
wicht van 700 tot 800 pond 
neerkomt. En zelfs deze vis 
is een dwerg, vergeleken bij 
het maximale gewicht dat de 
Beluga-steur kan bereiken. 
In de delta van de Wolga 
vingen beroepsvissers een 
paar jaar geleden een vis van 
3.000 pond. Ik heb een foto 
van deze vis in een Russische 
krant gezien. Nooit heb ik 
zo’n groot monster gezien!
Helaas viel onze week vis-
sen in de verkeerde tijd, het-
geen erin resulteerde dat 
het grootste gedeelte van de 

20 deelnemers aan de trip in 
zes dagen nul tot twee vissen 
ving, een paar mannen vijf 
tot zes en één man zeven. 
Onder normale omstandig-
heden had ik een daggemid-
delde van drie tot vijf vissen 
gemakkelijk kunnen halen, 
maar ook nu heb ik een fan-
tastische tijd gehad.
Wanneer we op deze laatste 
dag terugkeren, weerspie-
gelen de zijkanalen de gou-

neer ik voor de laatste keer 
wil ingooien, vliegt een aan-
tal visdieven in een prachtige 
kadans langs de boot. Ik heb 
nog maar één klein stukje 
aasvis over. Maar wat doet 
het er toe? Enkel al de aan-
blik van deze majestueuze 
omgeving en de vangst van 
slechts één Beluga is de lan-
ge reis naar Kazachstan meer 
dan waard. Hopelijk is het 
niet de laatste keer dat ik mij 

Het vissen op Beluga in de Oeral wordt exclusief georga-
niseerd door Husky Tours, een zeer professionele, Duitse 
aanbieder van hengelsportreizen. Er wordt gevist in kleine 
boten met elk twee vissers. Een grote, moderne huisboot 
op slechts tien minuten varen  van de beste stekken dient 
als basis. Het eten en de service is uitstekend. Overnacht 
wordt in kleine hutten.
De beste tijd is normaal de maand mei. Voor informatie en 
eventuele boekingen neemt u contact op met:

Husky Tours & Trading GmbH, Bahnhofstraße 3, 
Bäumenheim,  tel. 00-49-9069062, fax 00-49-90691001, 
E-mail: info@husky-tours.de, Internet: www.husky-tours.de.

Na te hebben geposeerd, gaat 
elke Beluga terug in zijn 
element.

den gloed van de zon. In het 
oosten beginnen zich grote, 
zwarte en zware onweers-
buien te ontwikkelen. Wan-

mag meten met deze myste-
rieuze, voorhistorische vis.

Jens Bursell
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