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     Bekentenissen van een 

brasemvisser
     Bekentenissen van een 

brasemvisser
Spinnen op brasem? Dat lijkt op een slechte grap, maar is eigenlijk nog 
niet eens zo’n slecht idee. Een worm onder een dobber die spinnend wordt 
binnengevist, is volgens Jens Bursell een van de simpelste en effectiefste 
methoden om in contact te komen met monsterachtig grote brasem. Vergeet 
elektronische beetverklikkers, uitgekiende onderlijnmontages en wekenlang 
voorvoeren. Met een beetje geduld en een minimum aan uitrusting kan 
iedereen deelnemen aan een wel heel speciale manier van specimen hunting.
Het is voorjaar en de zon straalt aan een strakblauwe lucht. De wind is naar 

noordwest gedraaid en een koude kab-
bel loopt over het water. Voor mij ligt 
een behoorlijk aantal hectaren open 
water, waarvan ongeveer 1.000 vier-
kante meter in de laatste uren systema-
tisch met de dieptemeter en al vissend 
is verkend.
Ten gevolge van de in kracht toegeno-
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aan de schubben te kunnen komen, 
is daarom om ze te zoeken, in plaats 
van te vertrouwen op geluk en occulte 
vaardigheden. 
Mijn manier van aanpak is heel sim-
pel. Ik zoek systematisch de ondiepten 
af, net als ik zou doen met een buldo 
bij het vissen op zeeforel. En het enige 
verschil is een dobber in plaats van 
een buldo. Dobbers met antennes en 
matchdobbers zijn echter veel gevoe-
liger dan een buldo, hetgeen betekent 
dat ik ook minieme aanbeten kan regi-
streren. Dobbers met antennes hebben 
bovendien het voordeel dat het gemak-
kelijker wordt om de lijn onder water 
te krijgen, omdat de dobber alleen aan 
de onderkant op de lijn wordt gezet. 
De lijn blijft dan altijd 20 tot 40 centi-
meter onder het oppervlak.

Beweging
Ik ben klaar voor actie. De dobber laat 
zich perfect werpen en een paar secon-
den later landt hij ongeveer 50 meter 
verder op het water. Meteen hierna 
breng ik de hengeltop naar beneden 
en draai snel een paar slagen aan de 
slinger, zodat de lijn onder water ver-
dwijnt en een bocht in de lijn wordt 
voorkomen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, is de brasem niet uitsluitend 
een bodemvis, maar houdt hij zich 
ook een aanzienlijk deel van de tijd op 
half water op. En dat laatste vooral in 
de periode voorafgaand aan het paai-
en. En aangezien de vissen dan zelden 
op zoek zijn naar voedsel, kan alleen 
iets heel speciaals hen tot een aanbeet 
verleiden, namelijk beweging van het 
aas! Door tijdens het binnendraaien 
korte tikjes met de hengeltop uit te 
delen, of door te versnellen, kunt u 
de worm van de bodem omhoog laten 
komen en weer laten afzinken. Los 
van het creëren van een aantrekkelijke 
beweging die de nieuwsgierigheid van 
de vis opwekt, heeft deze methode ook 
nog het voordeel dat niet alleen een 
groot gebied kan worden afgezocht, 
maar ook een groot gedeelte van de 
waterkolom.
Tien seconden zijn nu verstreken sinds 
de dobber het water raakte en de worm 
is langzaam naar de bodem gezakt. Ik 
draai weer een paar snelle slagen aan 
de slinger zodat de dobber verdwijnt, 
maar een paar meter dichterbij ook 
weer snel verschijnt. En hoewel slechts 
twee centimeter van de dobber boven 
het water uitsteekt, is de vuurrode top 

men wind volstaat een middelgrote 
dobber niet meer. Er moet zwaarder 
geschut worden ingezet om nog goed 
te kunnen werpen en controle te blij-
ven houden over de aasaanbieding en 
wel zo dat de oppervlaktestroming en 
golven niet telkens voor ‘valse’ aanbe-
ten zorgen. Ik kies voor een voorgelode 
matchdobber met een draagvermogen 
van negen gram, ook wel ‘cruise mis-
sile’ genoemd.
In deze tijd van het jaar, als de brasem 
zich klaar maakt om de ondiepten op 
te zoeken om te paaien, zijn de meeste 
grote vissen te vinden op een diepte 
van één tot twee meter. De diepte 
van de dobber is zo afgesteld het aas 
tegen de bodem wordt aangeboden. 
Een kwestie van zorgvuldig uitpeilen 
dus, eerst met de dieptemeter/visvin-
der, vervolgens met een peilloodje, De 
dobber wordt op de lijn gestopt met 
een rubberen stuitje en twee kralen, 
de knoop in de fluorocarbon onderlijn 
nauwkeurig gelegd en een paar mid-
delgrote wormen zijn op een dundra-
dige haak in de maat 8 gezet. Kan het 
eenvoudiger?

Systematisch
Vissen op grote brasem is meestal geen 
eenvoudige opgave. Niet noodzakelij-
kerwijs omdat ze slimmer of schuwer 
zijn dan andere grote vissen, maar 
omdat er nu eenmaal niet zo veel 
van zijn. De vissen zijn bovendien 
niet voor niets zo groot geworden. 
En weinig vis op een groot oppervlak 
betekent minder voedselconcurrentie 
en beter groeimogelijkheden. Gedu-
rende de periode vóór de paai en een 
paar weken erna is het vreselijk moei-
lijk om grote brasem te vangen op de 
traditionele manier, door voor te voe-
ren en stationair te vissen. Een van 
de redenen is dat de vis nauwelijks 
in eten is geïnteresseerd, een andere 
dat de vis nu over zo’n groot gebied is 
verspreid geraakt, dat je zowel helder-
ziend moet zijn als geluk moet hebben 
om de juiste stek te vinden. De suc-
cesvolste manier om grote brasem dán 

Al spinnend ...
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duidelijk zichtbaar tegen de achter-
grond. Ik herhaal de procedure zes tot 
zeven maal en op de helft kan ik het 
niet nalaten te denken dat ik op zoek 
ben naar een speld in een hooiberg.
Plotseling verdwijnt de dobber echter 
en ik sla vast op een massieve vis. De 
lichte hengel buigt meteen diep door 
tot in de handgreep. De zware, maar 
kenmerkend ‘luie’ stoten op de top 
bevestigen dat ik met een brasem van 
het gewenste formaat te maken heb. 
De vis onderneemt nog een paar runs, 
maar daarna kan ik hem met zachte 
hand in de richting van het net diri-
geren. Op ongeveer 15 meter afstand 
weigert de vis echter zijn verdere 
medewerking en begint dwars op de 
oever heen en weer te zwemmen. Als 
ik hem op een gegeven moment in 
de oppervlakte zie, betreur ik het niet 
voorzichtig te hebben gedrild. De haak 

zit maar nét voor in de lip.
Omdat de vis zo hoog is, heb ik de 
grootste moeite om hem te keren en 
dus dril ik geduldig en voorzichtig ver-
der. Het kleine karpernet waarvan ik 
de steel heb ingekort, gesp ik los van 
de riem van mijn waadpak en klap het 
uit. Vlak hierna komt de vis weer aan 
het oppervlak. De imposante bronzen 
flank kantelt in de golven en niet veel 
later glijdt de vis over de beugels van 
het net.
Als ik het net uit het water til, twijfel 
ik er geen moment aan dat de vis de 
unster tot ver boven 5 kilo zal laten 
uitslaan. Met bonzend hart waad ik 
terug naar de kant. De vis blijkt 6,1 
kilo te wegen. Na een kort verblijf in 
de bewaarzak is de vis klaar voor de 
fotosessie om daarna voorzichtig te 
worden teruggezet.
Tevreden met het resultaat ga ik tegen 
een met mos bedekte wilg zitten en 
geniet van de voorjaarszon, het ontlui-
kend leven en van het drukke gefluit 
van een tjiftjaf in het struikgewas. 
Mijn gedachten gaan terug naar een 
groot aantal vroegere sessies op grote 
brasem en ik moet plotseling glimla-
chen als ik denk aan al die ingewik-

Jens Bursell met een brasem van 6,1 kilo (ja, ja!), die hij spinnend met een worm onder een 

dobber ving.

De dobbermontage wordt voor de laatste keer aangepast. Let op de ‘cruise missile’. Dit is een 

speciaal model dobber, met een verdikking onder de top die voor meer stabiliteit zorgt. Bij 

heel harde wind of fel tegenlicht kan de dobber worden aangepast, zodat de verdikking boven 

water komt te zitten en de dobber daardoor beter zichtbaars is.
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kelde systemen en voermethoden die 
ik heb toegepast om grote brasems te 
vangen. 
Terwijl ik nu met heel simpele midde-
len de grootste brasem ooit heb gevan-
gen; mijn zo vurig gewenste ‘Personal 
Best’ (PB). Op een betere start van het 
seizoen had ik niet kunnen hopen...

Actief of passief?
Tijdens de volgende visdag met mijn 
vismaat Søren Beck vang ik een bra-
sem van 5,4 kilo en om de effectiviteit 
van de methode te kunnen vergelijken 
met die van voorvoeren en stationair 
vissen, begin ik te voeren op de plek 
waar ik de vorige keer mijn recordvis 
ving. Het voorvoeren houden we een 
paar weken vol. Ook vissen we een 
paar keer, maar krijgen we geen enkele 
aanbeet van een grote brasem op de 
voerplek. 
Tijdens de laatste sessie waait er een 
stevige wind uit het zuiden. Om het 
werpen gemakkelijker te maken en 
een goede controle over de dobber te 
houden, zoeken we het water af door 
met de wind mee te werpen. De dag 
heeft ondertussen al lang geduurd, 
maar eindelijk worden we nu toch 
beloond. In de buurt van een kleine 

landtong, met de wind tegen, land ik 
een vis van 5,75 kilo. Kort nadat de vis 
in de bewaarzak is gezet, gaat de dob-
ber opnieuw onder en buigt de hengel 
dubbel. De vis onderneemt een harde 
run en schudt wild met zijn kop. Een 
aantal minuten en runs later komt 
de vis dichter onder de kant, maar 
ik ben nog niet in staat geweest om 
hem van de bodem te krijgen. Aange-
zien ook echte grote brasem zich met 
enige regelmaat naar de oppervlakte 
laat brengen in het begin van de dril, 
begin ik langzaam te twijfelen. Heb 
ik niet een mooie snoek gehaakt? Als 
de vis onder de kant komt, maakt hij 
een wild schot van het net vandaan en 
langs mij heen. Ik twijfel nog steeds. 
Vijftien meter verderop komt de vis 
tot rust en onder voortdurende druk 
van de hengel ook naar de opper-

vlakte. Het eerst dat ik zie, is een forse 
borstvin, dan een brede en hoge flank 
en daarna een massieve staartvin. 
Van een brasem! Wat een beauty! De 
unster stopt op 6,05 kilo. Dit resultaat 
versterkt me in de overtuiging dat het 
systematisch spinnend afzoeken van 
een water met een worm onder een 
dobber veel effectiever is dan statisch 
vissen na te hebben voorgevoerd. Ten-
minste in het voorjaar en in de vroege 
zomer.
Materiaal
Voor het spinnend vissen op brasem 
heb je eigenlijk niets anders nodig dan 
een 13 voet lange matchhengel en een 
molen met een lijn van 18/00 tot 20/00. 
Onder normale omstandigheden -open 
water en weinig wind- kun je zelfs ook 
volstaan met een lichte matchhengel, 
die je ook zou gebruiken voor de ‘gewo-

Spinnen of struinen?
Grote brasem is een bijzondere vis. Het 
kan vreselijk moeilijk zijn om hem tot 
een aanbeet te verleiden. Maar zelfs 
op wateren met relatief weinig vissen 
worden ze toch vaak gezien. Meestal 
gebeurt dat dan tijdens de paaitijd, of 
op een warme zomerdag als ze met 
hun rugvin boven het water door de 
oppervlakte ‘cruisen’. In zulke situaties 
heeft het geen zin om zware dobbers 
naar ze te werpen, omdat ze daarvan 
alleen maar schrikken. In plaats daar-
van kun je beter met een vrije lijn 
vissen, gecombineerd met een fluo-
rocarbon onderlijn van 18/00 en een 
haak 8. Om daarmee enigszins te kun-
nen werpen, heb je dan wel een zo 
licht mogelijke hengel nodig.

5,4 kilo.
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ne’ matchvisserij op kleinere brasem. Bij 
harde wind, of bij het vissen op minder 
open water, kies je echter bij voorkeur 
voor het type zwaardere matchhengel 
dat in Engeland wordt gebruikt voor 
de zeeltvisserij, zoals bijvoorbeeld de 
Drennan Tench Float. Met deze hen-
gel zet je zonder problemen ook ‘cruise 
missiles’ weg van 12 tot 16 gram. Zware 
dobbers hebben hun invloed op de lijn 
en daarom mag je bij gebruik van deze 
raketten nooit lichter vissen dan 20/00 
om lijnbreuk te voorkomen.
Om de beste aaspresentatie te berei-
ken, is het aan te bevelen om een iets 
dunnere onderlijn van 100 tot 130 
centimeter 16/00 - 18/00 met een vier 
maal doorgehaalde waterknoop aan de 
hoofdlijn te bevestigen.
De dobber wordt, zoals gezegd, gestuit 
door een rubberen stuitje en twee kra-
len. En is het noodzakelijk om een 
paar loodhagels te gebruiken, dan zet 
je die direct onder de dobber. Probeer 
het echter bij voorkeur eerst zonder die 
loodhagels om de worm rustig naar de 
bodem te laten zakken.
De haak moet scherp en dundradig zijn 
en een wijde haakbocht hebben. Een 
maat 8 is een goede keuze. Bij gebruik 
van de wat grotere wormen, is een maat 
6 nodig om de vis nog goed te kunnen 
haken.

Techniek
Je kunt zowel wadend spinnen op bra-
sem, als vanuit een boot. Het water 

wordt systematisch afgezocht door 
in een waaier- of stervorm te werpen, 
of door een serie parallelle worpen te 
maken als je langzaam verder waadt 
of drift. Vis altijd eerst het gebied af 
waar je naartoe waadt of drift, zodat je 
de vis niet al verjaagt voordat deze het 
aas heeft gezien. Bij het vissen vanuit 
een boot, moet je er rekening mee hou-
den dat je al gauw te snel drift om het 
water nauwkeurig te kunnen afvissen. 
Gebruik dan een anker, vis de omge-
ving systematisch af, licht het anker en 
begin 50 tot 60 meter verder opnieuw. 

Je vist het gemakkelijkst met de wind 
in de rug, omdat je dan verder werpt en 
een betere controle over het aas houdt.
Direct nadat de dobber het water raakt, 
wacht je 10 tot 15 seconden totdat het 
aas op de bodem is aangekomen. De 
pauzes tussen het binnenvissen hoe-
ven met 5 tot 10 seconde niet zo lang 
te zijn, aangezien het aas zich dan al 
tussen de bodem en half water bevindt. 
Varieer het aantal slagen aan de slinger 
ook, nu eens één en dan weer vier en 
combineer dit met vinnige tikjes uit de 
hengeltop, zoals bij het vissen met een 
jigje op brasem.

Jens Bursell

Weer een vis van meer dan vijf kilo gefopt door de worm binnen te spinnen. Ditmaal stopt de 

unster bij 5,75 kilo.

Door systematisch te zoeken, vind je die grote platten geheid!
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