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De ultieme viservaring!



boeggolven

DDe zon breekt net door de bomen heen, 
als ik de beek nader. De dauw hangt nog 
over de weilanden, het gras is nat en 
het enige dat ik hoor zijn de paarden 
 achter me. Het is al een beetje laat in het 
 seizoen en de oevers van de beek zijn al 
volledig begroeid met riet en hoog gras. 
Daardoor heb ik wel voldoende dekking 
als ik een klein plugje aan een fluoro
carbon onderlijn monteer. Met een voor
zichtige, onderhandse worp laat ik het 
schuin over de beek vliegen. Het land 
perfect, tien centimeter verwijderd van 
de tegenoverliggende oever en enigszins 
stroomopwaarts van de diepe buiten
bocht. Het water ruikt daar bijna naar 
grote forel. Maar er gebeurt niets.
Heel stilletjes kruip ik iets dichter naar 
de oever en werp nog een keer in. Nu 
naar een wierbed aan het begin van een 
ander diep gat. Plotseling verschijnt er 
een grote boeggolf achter de kleine vis
imitatie, die echter wordt gemist. Dat 
was een grote forel!
Met trillende vingers en bonkend hart 
verwissel ik het plugje voor een Rapala 
Coundown in de kleur firetiger. Ik sta net 

Langs een kleine beek sluipen en delicaat een spinner plaatsen is pure 

meditatie. Maar die meditatie verandert meteen in de ultieme viservaring, 

wanneer het water plotseling in de vorm van een boeggolf opbolt achter een 

kunstaas en een grote bruine forel het aanvalt in slechts 30 centimeter water.

op het punt dit plugje te presenteren, als 
ik mijn hand prik aan brandnetels en 
vervolgens mijn evenwicht verlies op 
de spekgladde oever. Als ik een seconde 
 later vloekend mijn hoofd boven de 
brandnetels uitsteek, zie ik een enorme 
boeggolf stroomopwaarts verdwijnen. 
Mijn kansen zijn verkeken.

Een droomvis
Met de pest in mijn donder sluip ik 
stroomopwaarts en werp eigenlijk tegen 
beter weten in naar de plek waar de boeg
golf ontstond. Dat had ik beter niet kun
nen doen, want nog half natrillend werp 
ik twintig centimeter te ver en parkeer 
ik het plugje voorgoed aan de overkant 
van de beek. Veel slechter kan het niet 
worden.
Geïrriteerd door het gemak waarmee je 
een plugje met twee dreggen kunt ver
spelen, schakel ik over op mijn geheime 
wapen: een spinner voorzien van een 
 relatief kleine enkele haak aan een stuk
je fluorocarbon. En na een korte rust
pauze en beetje ‘peptalk’ tegen mijzelf 
vis ik door.
Een half uur later sta ik voor een prach
tige in de beek met een diep uitgeholde, 

overhangende oever. Slechts een paar 
 seconden nadat de spinner het water 
heeft geraakt, bolt het water achter de 
spinner op en weer een fractie van een 
seconde later splijt het water open als 
de vis zijn kaken om de spinner sluit 
en in een uiterst krachtige run stroom
opwaarts sprint. De vis knokt als een 
bezetene en zwemt hevig bokkend af
wisselend stroomop en stroomafwaarts. 
Als de forel voor de vijfde keer voor mij 
langs wil schieten, sta ik klaar met mijn 
net. En ik ben blij dat ik mijn grootste 
forelnet heb meegenomen. De prachtige, 
wilde bruine forel brengt 2,9 kilo op de 
weegschaal. Een vreugdekreet schalt 
over de weilanden.
Helemaal in de wolken struin ik ver
der stroomopwaarts, zonder evenwel 
in de volgende uren een vis te vangen. 
De brandnetels, struiken en andere oe
verbegroeiing staan steeds dichter op 
 elkaar en na een poos is de enige manier 
om nog vooruit te komen het uit elkaar 
halen van de hengel en het kruipen op 
handen en voeten. Drijfnat van de dauw 
en met scheuren in mijn kleding bereik 
ik uiteindelijk een klein gat waar ik het 
water kan zien. Een paar meter verderop 
bevindt zich weer een mooie bocht, die 
naar alle waarschijnlijkheid in geen ja
ren is bevist.

Slow motion
In slow motion steek ik de hengel weer 
in elkaar en steek de hengeltop door het 
gat in de begroeiing. Met een zijwaartse 
tik uit de hengeltop werp ik de spinner 
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Uiteraard gaan alle vissen terug!

Na de boeggolf kwam de klap op de hengel.
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ongeveer tien meter stroomopwaarts. En 
na een paar meter binnenvissen bolt het 
water opnieuw op, twee meter achter 
de spinner. Op hoge snelheid maakt de 
boeggolf jacht op de spinner, terwijl ik 
de snelheid daarvan probeer te variëren 
om een aanbeet uit te lokken. En net 
voordat de spinner tegen het topoog 
stuit, wordt de spinner geïnhaleerd en 
nauwelijks een seconde later is de forel 
al twintig meter stroomopwaarts ge
scheurd. Ik realiseer mij meteen dat dit 
wel eens een lang gevecht zal kunnen 
worden. En inderdaad, na een kwartier 
heb ik de vis nog steeds niet gezien. Maar 
alsof er een knop wordt omgedraaid, 
geeft de vis het even later plotseling op 
en glijdt hij in het net. Pas als hij in het 
natte gras ligt, besef ik hoe groot de vis 
is. De dundradige enkele haak zit perfect 
opzij in de kaak. Die is er in een fractie 
van een seconde uit. De unster blijft op 
3,4 kilo steken. Voor zover ik weet is dit 
de grootste wilde bruine forel in zes jaar 
in Denemarken. Na een korte fotosessie 
met behulp van mijn statief en zelfont
spanner glijdt de forel weer terug in de 
beek. Met twee van zulke fantastische 
vissen ben ik zeer in mijn nopjes en ik 
besluit de visdag daarom te beëindigen.
Dagen zoals deze zijn zeldzaam, maar 
ook het vangen van kleinere forel aan 

licht spinmateriaal is een fantastische 
belevenis. Daar komt nog bij dat de 
 basistechnieken zeer simpel zijn. Aange
zien de forellen altijd met de kop in de 
stroming staan, is het eenvoudig om ze 
te benaderen zonder ze te verjagen. Je 
loopt en vist altijd stroomopwaarts. Als 
de vis actief is en de visdruk is niet al te 
hoog, dan zal een forel normaal gespro

ken meteen op een langskomend kunst
aas reageren. Het meer dan eens werpen 
naar een bepaalde stek is dus zonde van 
de tijd. En als een forel een kunstaas aan
valt, zal dat in ondiep water in elk geval 
niet onopgemerkt blijven.
Het stroomopwaarts vissen gebeurt 
meestal door stroomopwaarts in te wer
pen, het kunstaas binnen te vissen en 
daarna twee tot vijf meter op te schuiven. 
Op deze manier kun je snel een behoor
lijk wateroppervlak afvissen, vooral in 
het voorjaar als het riet en de waterplan
ten nog niet te hoog staan, waardoor 
vissen en lopen betrekkelijk eenvoudig 
zijn. 

Kunstaas
Tot de klassieke soorten kunstaas voor 
het stroomopwaarts vissen op forel beho
ren kleine, snelzinkende plugjes en spin
ners waarvan de bladen al bij geringe 
druk in beweging komen. Kleine lepels, 
zoals de ABU Lillöringen, kunnen ook 
goed worden ingezet, omdat die zelfs in 
begroeid water goed langs de waterplan
ten kunnen worden gestuurd.
Als je je weg stroomopwaarts vervolgt, 
zul je vaak plekken tegenkomen, die met 
een worp stroomopwaarts niet zijn te be
vissen door bijvoorbeeld overhangende 
takken. De oplossing is dan om ver van 
de oever vandaan stroomopwaarts te lo
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Vaak is het door de begroeiing alleen mogelijk om het kunstaas weg te katapulteren.

Op deze manier is een plugje redelijk antiwier te maken, zonder dat de loopeigenschappen negatief 

worden beïnvloed.
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pen en daarna een drijvend plugje onder 
de takken te laten drijven en het daarna 
binnen te vissen.
Als hengel kun je met een spinhengel 
van 2,10 meter lengte en een werpvermo
gen van 5 tot 12 gram goed uit de voe
ten. Daarmee voel je het kleine kunstaas 
prima lopen, terwijl de kracht van de 
hengel toch toereikend is om een vis van 
3 kilo te landen. Mijn favoriete hoofdlijn 
in het voorjaar, als de waterplanten nog 
niet te hoog staan, is Fireline Crystal van 
10/00. Later in het seizoen, als het riet 
en de waterplanten hoger staan, is het 
 veiliger om voor 14/00 te kiezen, zodat 
een kunstaas en ook een gehaakte vis 
eenvoudiger uit de waterplanten kunnen 
worden gehaald. Is het water erg helder, 
dan is een fluorocarbon onderlijn van 
20/00 tot 25/00 aan te bevelen. Om de 
aasaanbieding dan zo subtiel mogelijk te 
meken, wordt de onderlijn met behulp 

van een chirurgenknoop aan de hoofd
lijn bevestigd.

Catch & release
In Denemarken is op veel wateren waar
in bruine forel voorkomt catch & release 
de norm. Een dunne gevlochten lijn van 
08/00 kan helaas bij een forel snijwon
den (ook in de kieuwen) veroorzaken, als 

die zich in de lijn draait tijdens de dril. 
Een relatief dikke fluorocarbon onder
lijn voorkomt dit.
Een ander groot probleem bij het spin
nen op forel is dat de vis bij gebruik van 
dreggen op plugjes en kunstaas vaak 
behoorlijk beschadigd wordt. Dreggen 
zijn moeilijker uit de bek van een forel te 
krijgen en hebben bovendien het nadeel 

Als er al kan worden gewaad, dan nog zal meestal een onderhandse worp de enige manier zijn om 

een kunstaas te presenteren.

Een klein doosje met plugjes volstaat.

Omdat met grote vis en met veel waterplanten rekening moet worden gehouden, mag de 

fluorocarbon onderlijn niet te dun zijn.
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dat ze tijdens het vissen erg snel ergens 
achter kunnen blijven hangen, zoals 
aan waterplanten en begroeiing aan de 
 andere oever. Daarnaast kan een dreg 
ook problemen opleveren bij het landen 
van een vis met een net. Maar al te snel 
blijft namelijk een van de haken van een 
dreg in het net hangen, terwijl de vis 
zelf nog niet in het net is. In dat geval 
lukt het een forel vaak nog in het laatste 
moment om zich alsnog van de dreg te 
ontdoen.
Er is, kortom, een aantal redenen aan te 
voeren om, indien mogelijk, enkele ha
ken te gebruiken, zeker op een spinner. 
Het probleem van het monteren van een 
enkele haak aan een spinner is echter 
vaak dat er een erg grote haak moet wor
den gebruikt om de haakpunt buiten het 
draaivlak van het spinnerblad te krijgen. 
En grotere haak betekent een dikkere 
draad en een slechter zetten van de haak.
Mijn manier om dit probleem te onder
vangen is het monteren van een enkele 
haak met een wijde bocht en dun van 
draad aan een stukje fluorocarbon achter 
de spinner. Op deze manier is het moge
lijk om een kleinere en lichtere enkele 
haak te gebruiken en toch voldoende ha
kingskans over te houden. Dat komt om
dat de haak zich buiten het pad van het 
draaiende spinnerblad bevindt. De haak 
die ik voor deze montage gebruik, is de 
Drennan Wide Gape Specialist of de Pro
logic MP1 in de maat 4.

Het verlengstukje wordt als volgt ge
maakt: 1. Knoop een stuk fluorocarbon 
van ongeveer 40/00 aan het achterste 
oog van de spinner. Om de afstand tus
sen spinner en oog van de haak correct 

te krijgen, moet je een knoop gebruiken 
die de genoemde afstand niet groter laat 
worden bij het aantrekken van de knoop. 
De lengte tussen het oog van de spinner 
en het oog van de haak moet tussen 1,5 
en 2,5 centimeter liggen. 2. Steek de lijn 
aan de kant van de haakpunt door het 
oog van de haak en pas de lengte aan. 3. 
Leg de lijn parallel aan de haaksteel en 
begint bij de haakbocht de lijn terug om 
zichzelf en om de haaksteel te wikkelen. 
4. Steek het uiteinde terug door het haak
oog en knip af, waarbij 1 tot 1,5 centime
ter moet overblijven. 5. Houd de haak en 
knoop stevig tussen de vingers geklemd 
en brandt met een aansteker het over
staande stukje af, totdat het 1 millimeter 
boven het oog een bultje vormt. Zorg er
voor de knoop en de onderlijn niet door 
de vlam worden beschadigd. 6. beveilig 
de knoop met secondelijm.
De reden dat het extra lijntje uit relatief 
stijf materiaal is vervaardigd, is omdat 
het op die manier niet snel om het spin
nerblad of de hoofdlijn slaat.

Jens Bursell

Trots poseren met een bruine forel van bijna drie kilo.

Betere inhakingskansen en beter voor de vis.


