
In het kolkende en schuimende water van de Murchinson watervallen zwemmen zeer grote nijlbaarzen.  (Inzet) Een nijlbaars van meer dan 140 pond.
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sel. Voorzichtig sluip ik nader-
bij, mij onderwijl bevrijdend 
van mijn uitrusting. Aangezien 
ik absoluut zo snel mogelijk 
aasvissen wil vangen, mon-
teer ik aan een lichte spinstok 
alleen een haak 4. De tijgervis-
sen schieten luid spattend door 
de oppervlakte, en in het hel-
dere water kan ik duidelijk de 
schubben van hun getijgerde 
flanken zien. Ik kneed een stuk 
casavedeeg om de haak dat 
met een elegante onderhands-
worp precies tussen de vissen 
belandt. In een fractie van een 
seconde verandert de school 
in een fonkelende chaos van 
zwarte, zilveren en oranjeroze 
strepen die zich als een schui-
mend geheel gelijktijdig op 
het naar beneden dwarrelende 
deeg storten. Binnen korte tijd 
heb ik de beschikking over een 
paar aasvissen.

Onweer
Een kleine rotspunt blijkt 
hier ideaal te zijn om de nijl-
baarzen aan de schubben te 
komen. Hier heb ik in de afge-
lopen dagen vissen van meer 
dan 140 pond geland. Als ik op 
de rotspunt ben aangekomen, 

en dichte mist hangt 
over de Nijl. Onder mij 

donderen enorme watermas-
sa's onophoudelijk door Devils 
Caul-dron. Ik ben verzeild 
geraakt in een inferno van zie-
dend schuim en kolkend water. 
Gehypnotiseerd staar ik naar 
beneden in de canyon, om na 
een poos door boven de klip-
pen cirkelende en krijsende 
visarenden terug in de werke-
lijkheid te worden gebracht. 
Een afdaling van 500 meter 
staat mij te wachten, bepakt 
en bezakt met hengelsportma-
teriaal en camera's.
Wanneer ik eindelijk de steile 
rotsformaties heb bedwongen 
en de rivier zich nog maar tien 
meter onder mij bevindt, kookt 
mijn bloed bijna letterlijk. Op 
minder dan 100 meter achter 
mij dondert de Nijl door een 
opening van slechts zes meter 
breedte om daarna in een 
kloof bijna loodrecht 40 meter 
naar beneden te storten in de 
Murchinson watervallen.
Worstelend door dik struikge-
was kan ik even later, zij het 
slechts met moeite, een school 
tijgervissen ontdekken die in 
een neer op zoek is naar voed-

zie ik een grote nijlbaars door 
de oppervlakte draaien. Met 
bonzend hart zet ik zo snel als 
ik kan een tijgervis op de takel. 
In verband met de vele water-
hyacinten in de oppervlakte 
en de scherpe rotsen op de 
bodem lijkt het mij het ver-
standigste om de aasvis aan 
een vrije lijn aan te bieden.
Vrijwel meteen na de inworp 
krijg ik al de eerste aanbeet, 
en na een korte dril kan ik een 
nijlbaars van 60 pond landen. 
Ook de volgende aasvis wordt 

meteen gegrepen, nu door 
een 'visje' van 20 pond. Daarna 
blijft het urenlang stil. Mijn 
voorraad aasvissen slinkt. 
De wind is inmiddels ook 
aardig toegenomen. Zware, 
zwarte onweerswolken ont-
wikkelen zich in dreigende for-
maties boven de kloof. Onder 
de pikzwarte hemel kan ik 
nauwelijks nog iets in het 
water ontdekken. Om nu aas-
vissen te kunnen vangen, zal 
ik het deeg onder een dobber 
'blind' door de neer moeten 

Giganten uit 
de Nijl
Krokodillen, nijlpaarden, zwaar onweer, tsee-tsee-vliegen en kolkende 

watermassa's vormden het decor, waarin Jens Bursell gigantische nijl-

baarzen ving.

In het kolkende en schuimende water van de Murchinson watervallen zwemmen zeer grote nijlbaarzen.  (Inzet) Een nijlbaars van meer dan 140 pond.

De verrichtingen van Jens werden gevolgd door een zwartwitte colobus.
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laten drijven. Na ongeveer 
een uur lukt het mij dan ein-
delijk om een geschikt formaat 
tijgervis te vangen. En juist op 
het moment dat ik deze vis 
aan de nijlbaarzen wil presen-
teren, breekt heel plotseling 
het onweer los. Het lijkt alsof 
boven mij plotseling een stuw-
meer wordt geleegd. Devils 
Cauldron verandert in een 
heksenketel. Als paukensla-
gen uit een dodenmis kraken 
donderslagen door de kloof. 
Nat tot op het bot laat ik de 
hengel vallen en ren naar mijn 
uitrusting voor mijn poncho.

Paniek onder tijgers
Na een gedwongen pauze 
van meer dan een uur is 
de onweersbui eindelijk 
weggetrokken. De zon begint 
langzaam weer de overhand 
te krijgen. En omdat ik abso-
luut nog verder wil vissen, zal 
ik eerst weer aasvissen moeten 
vangen. 

Het casavedeeg dat nu meer 
op halflauwe havermout lijkt, 
red ik door middel van maïs-
meel. Opnieuw ga ik langs de 
stroomnaden op zoek naar 
tijgervissen. Het water lijkt 
echter volkomen uitgestorven 
te zijn, en ondanks een inten-
sieve visserij van meer dan een 
uur kan ik alleen een kleine, 
meervalachtige vis landen. 
Met betrekking tot zijn stevi-
ge, maar vooral giftige stekels 
op de randen van zijn rugvin 
en borstvinnen is deze vis 
waarschijnlijk de laatste, waar-
voor een roofvis zich zal inter-
esseren. Heel behoedzaam zet 
ik de vis terug.
Vanaf een hoge rots kan ik 
even later dan eindelijk een 
paar scholen tijgervissen in 
een neer vlakbij het schui-
mende water van de waterval 
ontdekken. Maar, onder deze 
vissen heerst volkomen paniek. 
Onophoudelijk schieten reus-
achtige nijlbaarzen door deze 

Deze meervalachtige kon gezien zijn giftige stekels niet als aasvis 
worden gebruikt.

Tussen de bedrijven door ving Jens ook enkele nijlbarbelen.

Een gids voor de begeleiding van sportvissers is gezien de vele krokodillen en nijlpaarden wettelijk verplicht.
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scholen. Gefrustreerd probeer 
ik telkens weer om de tijger-
vissen mijn deeg te laten proe-
ven, maar die hebben andere 
zorgen. In plaats van te eten, 
staan zij nu op het punt om 
zelf gegeten te worden.
Op slechts een steenworp 
afstand stroomafwaarts lig-
gen een aantal krokodillen 
met opengesperde bek op de 
oever. Het lijkt alsof ze grap-
pen over mij maken. 
Badend in het zweet negeer 
ik met toenemende apathie 
de daasachtige steken van de 
tsee-tsee-vliegen die mijn rug 
in een echt kraterlandschap 
hebben herschapen. Bijna ver-
twijfeld laat ik het deeg onder 
mijn voeten in het water zak-
ken. En eindelijk lukt het mij 
om een tijgervis van vier pond 
te haken. De vis is een beetje 
te groot om met de hengel uit-
geworpen te kunnen worden. 
Maar daarom niet getreurd! 
Dan moet hij maar handma-
tig te water worden gelaten. 
Als de vis niet veel later voor 
het eerst aan de oppervlakte 
verschijnt, zie ik enkele meters 
verder een enorme flank 

lijk. Een enorme hoeveelheid 
drijvende plantenresten han-
gen in de lijn, waardoor het 
onmogelijk is om direct contact 
met de nijlbaars te houden. 
Die springt onophoudelijk en 
steeds verder stroomopwaarts 
uit het water. Haastig draai ik 
de slip van de reel open om 
lijnbreuk te voorkomen. Het 
resultaat is slechts dat de vis 
daardoor nog dichter naar de 
waterval toe kan zwemmen.

Net op tijd!
De lijn nadert nu met angst-
aanjagende snelheid een scher-
pe rots. Er blijft maar één ding 
over: als een speer ervoor zor-

gen dat ik op die plek kom, 
voordat de lijn wordt doorge-
schuurd. Met één hand zoek 
ik steun aan de randen van de 
steile rotsen, terwijl ik achter 
de vis aan klauter. Het water 
stroomt met kracht over mijn 
voeten. Op dit moment blijft 
de lijn achter de rots hangen. 
Ik ben net op tijd om de lijn 
vrij te krijgen, want vrijwel 
meteen daarna onderneemt 
de nijlbaars een ongekende 
run stroomafwaarts door 
Devils Cauldron. Na een harde 
dril van ongeveer 20 minuten 
krijg ik de vis dan eindelijk 
onder de kant, precies daar 
waar ik hem ook haakte. Weer 

Vissen op nijlbaars
Het vissen op nijlbaars in de Murchinson watervallen is goed-
koop, wanneer bij het organiseren van de reis geen gebruik wordt 
gemaakt van de diensten van in safari's gespecialiseerde reisorgani-
saties. Het nationale park Murchinson wordt beheerd vanuit Paraa, 
waar ook een camping aanwezig is: het Paraa Rest Camp. Hier kan er 
overnacht en gegeten worden. Met een boot kunnen de watervallen 
worden bereikt. Een dagvergunning kost ongeveer ƒ 20,--. Een gids 
voor de begeleiding van sportvissers is gezien de vele krokodillen en 
nijlpaarden wettelijk verplicht. Een gids kost ook ongeveer ƒ 20,-- 
per dag. Hengelsportmateriaal moet zelf worden meegenomen. Te 
kopen valt er nauwelijks iets. Er kan het hele jaar door op nijlbaars 
worden gevist, maar het beste is de droge tijd, omdat dan minder 
waterhyacinten in het water drijven. Mocht u ook op Safari willen, 
dan moet u rekenen op ƒ 500,-- tot ƒ 750,-- per dag. Deze safari's 
worden georganiseerd door o.a. Hot Ice, P.O. Box 151, Kampala, 
Oeganda. Safari's naar het Victoria Meer, waar eveneens uitstekend 
op nijlbaars kan worden gevist, worden o.a. door Ian Thompson 
georganiseerd: P.O. Box 633, Kampala, Oeganda.

De door Jens gevangen gigant die door de gidsen op 220 tot 240 
pond werd geschat.

Een gids voor de begeleiding van sportvissers is gezien de vele krokodillen en nijlpaarden wettelijk verplicht.

oplichten. Een paar seconden 
later gebeurt dat weer, terwijl 
tegelijkertijd mijn zware meer-
valhengel tot in het handvat 
doorbuigt. Met ongeloofelijke 
snelheid schiet de nijlbaars 
op mij af. Slechts met uiterste 
moeite kan ik de lijn op span-
ning houden. Hierna blijft de 
nijlbaars bewegingsloos onder 
de rots onder mijn voeten 
staan. De volgende seconden, 
waarin niets gebeurt, lijken 
uren te duren.
Juist als op de andere oever 
twee krokodillen in het water 
schuiven, komt de nijlbaars 
naar de oppervlakte. Tussen 
het schuimende water en de 
drijvende plantenresten schiet 
de vis voor de helft uit het 
water, schudt zijn kop en schiet 
dan de diepte in. Weer een 
fractie later zit de vis midden 
in het supersnel stromende, 
van schuimkoppen voorziene 
water. Meer dan 100 meter lijn 
zal hij nu van de spoel hebben 
gescheurd. En als dan de vis 50 
meter van de plek waar ik hem 
vermoed, in zijn volle lengte 
uit het water komt, wordt mij 
de ernst van de situatie duide-
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blijft de nijlbaars bewegingsloos 
staan. Ik begin te huiveren bij 
de gedachte dat ik nog een 
keer tot een gevaarlijke klau-
terpartij over de rotsen zal 
worden gedwongen. 
En dus dwing ik de vis met 
uiterste krachtinspanning naar 
rustiger water. Dat lukt, en na 

nog een paar runs begint de 
nijlbaars voor de eerste keer 
vermoeidheidsverschijnselen te 
vertonen. 
Mijn gids Canan maakt aan-
stalten om met de gaff naar 
beneden te klauteren. Een 
net door de jungle te moeten 
slepen, is bijna ondoenlijk. Het 

zou trouwens ook al snel te 
klein zijn. Wanneer Canan zich 
plotseling tegenover ogen ter 
grootte van madararijnen en 
tegenover een flank ter groot-
te van een deur ziet staan, valt 
hij van schrik bijna achterover. 
Met tongbrekende snelheid 
stoot hij een vloedgolf aan 

onverstaanbare woorden uit. 
Na een aantal mislukte pogin-
gen, waarbij de gaff gewoon 
door de stroming wordt weg-
gedrukt, lukt het Canan dan 
toch om de nijlbaars in de 
onderkaak te gaffen.

Een gigant
Badend in het zweet probeert 
Canan de vis uit het water te 
krijgen, maar de vis is veel te 
zwaar. 
Gelukkig krijgt hij snel hulp 
van zijn vriend Fred, waarna 
het hen tenslotte lukt om de 
vis voor de helft uit het water 
te krijgen. Ik zet mijn reel in 
de vrijloop, leg mijn hengel 
neer en ren naar hen toe om 
bij het landen van de gigant te 
assisteren. Bij het tweetal aan-
gekomen, zie ik tot mijn grote 
schrik hoe de gaff begint uit 
te buigen. Canan en Fred heb-
ben in hun ijver de dreigende 
catastrofe niet opgemerkt. In 
paniek grijp ik de vis achter 
een kieuwdeksel, en juist op 
dat moment glijdt de vis van 
de gaff. Slechts met uiterste 
krachtinspanning lukt het ons 
om de vis op het droge te krij-
gen. Nooit eerder heb ik mij zo 
opgelucht gevoeld!
De gigantische nijlbaars is de 
grootste vis die Canan en Fred 
ooit hebben gezien. Zij schat-
ten hem op 220 tot 240 pond. 
Het visavontuur van mijn leven 
is tot een goed einde gebracht.

Jens Bursell

Resultaat van de eerste dag. Drie 
nijlbaarzen die voor de foto wer-
den gestringerd.
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