Zomerse zeelten (2)
In Witvis Totaal nummer 9 publiceerden we een fraai geïllustreerd artikel
van de hand van de befaamde Deense ‘specimenhunter’ Jens Bursell, waarin
hij zijn tactieken en technieken uit de doeken doet voor het vangen van grote
zomerzeelten. Hij leverde ons zóveel tips aan, dat we ze niet allemaal in één
artikel kwijt konden en dus kunt u nu het tweede deel van zijn artikel lezen.
En al is de zomer -en daarmee het ‘zeeltseizoen’- inmiddels dik voorbij, met de
informatie uit deze bijdrage van Jens kunt u de komende zomer beslist alsnog
uw voordeel doen...

I

In Witvis Totaal nr. 9 beschreef ik met
name de dobbervisserij, maar ook de
bodemvisserij met een feederhengel of
swingtip kan heel erg productief zijn.
Het probleem is echter dat je bij deze
visserij erg veel lijnzwemmers krijgt,
omdat de lijn schuin het water in
loopt. Toch is deze methode nog beter
dan de bodemvisserij op de bekende
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karperwijze en dan vooral als je vist
met een schuivende loodmontage en
met natuurlijk aas, zoals bijvoorbeeld
wormen, maïs of maden. De reden
hiervoor is de veel gevoeligere en ook
veel directere beetindicatie. Wil je toch
met een bodemmontage vissen, dat
wil zeggen met een elektronische beetverklikker en swinger, en dat in combi-

natie met een glijdende loodmontage
of een vastloodmontage, dan is het
belangrijk om de top van de hengel
in dezelfde richting te laten wijzen als
de hoofdlijn, aangezien dit de minste
weerstand oplevert en de beste beetindicatie. Bovendien moet je dan ook de
allerlichtste swinger gebruiken.
De traditionele bodemvisserij, zoals

die door karpervissers wordt gebruikt,
is het beste geschikt voor de visserij
met boilies aan een bolt rig-systeem,
een supereffectieve zeelttechniek.
De methode is simpel, voor zover je
gewoon hetzelfde materiaal gebruikt
als waarmee je op karper vist, maar dan
alleen allemaal iets lichter. Gebruik
haken in de maat 1- tot 6 voor boilies
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met een vrijloopsysteem.

Nylon van 20 tot 25/00 lijn is vrijwel altijd voldoende sterk om ook de zwaarste zeelt de baas
te kunnen. Mits de molenslip goed is afgesteld, natuurlijk!

van 10 millimeter of haken in de maat
8 tot 6 voor boilies van 12 tot 14 millimeter. Vergeet alle moeilijke onderlijnsystemen, want in vrijwel alle gevallen
is een normale haakmontage het beste
geschikt voor zeeltvisserij. De gevlochten onderlijn voor vast lood is 10 tot
25 centimeter lang met een trekkracht
van 10 pond. Deze lijn gebruik je vervolgens ook om de hair van de maken.
Om een goed inhakingsvermogen te
krijgen volstaat 30 tot 40 gram lood
zonder meer.
Voor deze zeeltvisserij is een medium
feederhengel prima geschikt en aangezien je je ogen constant op je hengel
gericht houdt, heb je alleen een normale molen nodig die gevuld is met
20/00 tot 25/00 lijn. De redenen voor
het feit dat voor de bodemvisserij de
lijn een beetje dikker moet zijn, is dat
de lijn natuurlijk veel meer aan slijtage
onderhevig is. Als je 16/00 tot 18/00
nylon gebruikt in combinatie met
zware voerkorven, dan zou je vroeger
of later met lijnbreuk worden geconfronteerd. Aangezien de lijn meestal
op de bodem ligt, is het ook een voordeel wanneer je zinkende gevlochten
lijnen gebruikt, die voor een betere
beetindicatie zorgen.
Voor de visserij met een zelfhaaksysteem gebruik ik meestal 11 voet lange
karperhengels met een testcurve van

1,25 lb. Met deze hengel ben je in staat
elke zeelt te vangen, ook al is die vier
tot vijf kilo in gewicht. Voor deze visserij gebruik ik overigens wel hengels

Zeelthaken
U kunt voor de zeeltvisserij kiezen uit
een grote hoeveelheid haken die in
principe allemaal geschikt zijn. Zelf
heb ik heel veel verschillende haken
geprobeerd, maar ik moet toegeven
dat ik toch telkens terugkeer na de
Drennan Wide Gape Specialist. Als je
een paar pakjes met deze prima haken
in je bezit hebt, in bijvoorbeeld de
maat 12 tot 10 voor de dobbervisserij en kleinere aassoorten, zoals maïs
en maden, en in de maat 8 tot 4 voor
boilies en andere groot aas, zoals wormen en brood, dan ben je gewapend
voor elke situatie. Alleen in echt extreme omstandigheden zul je andere en
meestal zwaardere haken nodig hebben.

Wat een schoonheid toch, zo’n weldoorvoede zeelt!
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ZOMERSE ZEELTEN (2)

Aassoorten
• Maïs
In niet al te zwaar beviste wateren kun
je nauwelijks iets verkeerd doen met
‘ordinaire’ blikmaïs. Zwemt er tamelijk
veel kleine vis in het gekozen water,
dan zou je ook kunnen kiezen voor de
speciale blikken maïs die je in hengelsportzaken kunnen krijgen en waarvan de korrels vaak zeer groot zijn.
In zwaardere beviste wateren kan het
een goed idee zijn om de maïs iets op
te peppen met een booster. Met zoete
smaken scoor je meestal goed, maar
daarnaast heeft een mosselflavour mij
ook hele goede resultaten opgeleverd.
Laat voor gebruik het aas en ook de
maïs waarmee je voert op zijn minst
een kwartier in de smaakstof. Ook zou
je er in druk beviste wateren voor kunnen kiezen om de maïs een andere
kleur dan geel mee te geven. De beste
aaspresentatie krijg je door één maïskorrel op een haakmaat 12 te presenteren en twee maïskorrels op haakmaat
10. Het grootste probleem bij het vissen met maïs is overigens dat je heel
veel vissen vals haakt, en wel met
name tijdens de paaitijd.
• Wormen
Wormen zijn het klassieke aas voor
zeelt, maar tegenwoordig helaas een
beetje in vergetelheid geraakt. De
reden daarvoor kan zijn dat mensen
tegenwoordig geen tijd meer hebben
om zelf wormen te spitten of te kweken. Gelukkig zijn er inmiddels in de
meeste goed gesorteerde hengelsportzaken weer volop goed levendige wormen te koop. Natuurlijk is maïs een
stuk handiger, maar toch zul je vaak
ontdekken dat het de worm is die de
zeelt vangt, terwijl maïs nauwelijks
resultaten oplevert. Het is ook zeker
aan te bevelen om een aantal wormen
in stukjes te snijden en door het voer
te mengen. Kleine wormen aan haak
10 tot 12 scoren vrijwel altijd, maar
naar mijn ervaring krijg je meer aanbeten, wanneer je juist wat grotere
exemplaren gebruikt. Bedenkt u wel
dat je bij het vissen met grote aas iets

Gevangen aan een trosje wormen.

langer moet wachten voordat je de
haak zet. Als je bijvoorbeeld vist met
een trosje wormen op een haak 6 moet
je beduidend langer wachten voordat
je kunt aanslaan, dan wanneer je vist
met twee maïskorrels op een haak 12.
• Geïnjecteerd de wormen
Een van mijn favoriete methoden is
absoluut het vissen met geïnjecteerde
wormen, die ook nog eens zeer groot
zijn. Mijn vismaat en ik hebben heel
vaak meegemaakt dat we op maïs geen
enkele aanbeet kregen, terwijl na het
overschakelen op geïnjecteerde wormen, die drie tot zeven centimeter
boven de bodem werden aangeboden,
plotseling van hevige actie sprake was.
En middelgrote worm kan wel met
lucht worden geïnjecteerd, maar aangezien de huid van zo’n worm tamelijk fragiel is, raakt hij eerder de lucht
weer kwijt. Het effectiefst zijn wormen
met de lengte van 7 tot 12 centimeter
en een doorsnede van 4 tot 6 millimeter. Een haak 6 wordt door zes tot tien
lichaamssecties gehaald en eventueel
afgetopt met een maïskorrel.
De lucht wordt geïnjecteerd met een
injectienaald, waarbij je de worm tussen twee vingers vasthoudt. Je drukt
een halve tot een hele millimeter
lucht uit de spuit en in de regel is dat

voldoende om de worm te laten drijven. In het begin zul je waarschijnlijk
moeilijkheden hebben om de worm
op correcte wijze te injecteren, omdat
je waarschijnlijk de neiging hebt om
teveel lucht in de worm te willen spuiten, hetgeen er slechts in resulteert dat
alle lucht er weer uitkomt. Controleer
voordat je inwerpt of de worm inderdaad drijft en bedenk ook dat je de
worm op de bodem moet verankeren
met een geschikte loodhagel. Dat zal
meestal een BB zijn. Wanneer je zo’n
grote worm op een haak 6 tot 4 haak
ziet, zul je waarschijnlijk de indruk
krijgen dat dit nu niet bepaald een
subtiele presentatie is, maar vergis
je niet! Dit aas is uitermate effectief.
Bovendien is het voordeel van het
vissen met grote wormen dat je veel
minder kans loopt om een zeelt vals
te haken.
• Maden
Ook maden worden als aassoort voor
zeelt een beetje onderschat, maar kunnen bij stevig voeren beter zijn dan alle
andere aassoorten. Tenminste, wanneer er niet teveel kleine vis in het
water zwemt. Ook casters vangen goed
zeelt, maar hebben het nadeel dat ze
vrij snel leeglopen, omdat er grotere
haken moeten worden gebruikt. Wil
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se, 20% cakemeel, 5% hennepmeel, 5%
polenta en een heel klein beetje koriander en eventueel een flavour. Door dit
voer meng je ook wat van je aas, zoals
bijvoorbeeld maden, maïs en stukjes
worm. En misschien gekookte hennep,
als je de vis werkelijk gek wilt maken.
Voer evenwel nooit teveel hennep,
aangezien de vis zich heel snel daarop
concentreert en dan niets anders meer
lust. Vergeet ook niet om het vocht van
de maïs en de hennep in je voer te gieten, aangezien dit de attractiviteit van
het voer nog verder verbetert.
Je kunt weinig fout doen, als je begint
met vier of vijf ballen voer op de stek
te gooien, waarna je tijdens de visserij
zelf af en toe kleinere ballen bijvoert.
En natuurlijk geldt: hoe meer vis je
vangt, des te meer moet je ook bijvoeren. En ik hoop dat u dat laatste vaak
moet doen..!
Jens Bursell

Geloof het of niet, maar deze kneiter pakte een met maden beaasd haakje 12.

je toch casters gebruiken, dan dien je
voor haken in de maat 16 tot 12 te kiezen, hetgeen in sommige wateren wel
eens aan de lichte kant zou kunnen
zijn, vooral als je een echt grote zeelt
haakt.
• Boilies
De variaties in boilies is enorm, maar
gelukkig hoeft de keuze niet moeilijk te
zijn. Wat goed is voor karper, is namelijk net zo goed voor zeelt. Om die reden
hoeven er ook geen speciale zeeltboilies
te worden gemaakt. Kleine boilies van
acht tot tien millimeter doen het goed
in wateren waar weinig blankvoorn
voorkomt, maar boilies van 12 tot 14
millimeter zijn meer geschikt als er veel
andere vis in het water actief is. En aangezien het een behoorlijke karwei is om
veel kleine boilies te maken, kun je die
beter ‘ready made’ kopen.

• Lokvoer
In principe kan voor de zeeltvisserij
elk lokvoer worden gebruikt, maar als
je wilt voorkomen dat je teveel kleine
vis op je voerplek krijgt, dan is het aan
te bevelen om een zware mix te gebruiken, met daarin bijvoorbeeld 40% tot
50% broodkruimels, 20% copramelasHoe meer vis je vangt, des te meer je dient bij te voeren!

74

Naamloos-5 74

13-09-2005 11:45:15

