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Zomerzeelt (deel 1)

Vissen op zeelt heeft iets magisch en 
het is een van de beste manieren om 
een vroege ochtend in de zomer door 

te brengen. En hoewel het gewicht 
van de zeelt in de maanden mei en 
juni op zijn hoogst is, is de visserij 

gedurende de hele zomer goed te 
noemen. Augustus en september zijn 

zelfs uitstekende, zo niet de beste 
zeeltmaanden. Jens Bursell beschrijft 

het materiaal, de technieken en de 
tactieken.
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Het lijdt geen twijfel dat het vissen op 
zeelt in de maanden mei en juni een 
van de fascinerendste ervaringen voor 
een sportvisser kan zijn. De natuur 
ontluikt en de vissen zijn in de periode 
zo vlak voor het paaien in topcondi-
tie. Zijn vissen van meer dan zes pond 
uw doel, dan zijn juist deze maanden 
daarvoor perfect.
Gedurende de paaitijd zelf is het in het 
algemeen moeilijk om zeelt te vangen 
en vlak erna hebben de vissen onge-
veer 20% tot 30% van hun gewicht 
verloren en zal daardoor een record-
vis moeilijk zijn te vangen. Maar het 
gewicht van de vis bepaalt natuurlijk 
niet alles. Later in het seizoen laat de 
zeelt zich gemakkelijker vangen en 
knokken ze bovendien ook nog eens 
harder.
De maanden augustus en september 
bieden weer andere voordelen. Er zijn 
minder muggen en wanneer u tot die 
groep van mensen hoort die slecht sla-
pen, dan is de late zomer voor u hét 
tijdstip om gericht op zeelt te vissen.

Stekken
Zeelt zoekt zijn voedsel voornamelijk 
op de bodem en kan in de zomer-
maanden in het algemeen worden 
gevonden op een diepte tussen 1,5 
en vier meter. Wanneer de paaitijd 
nadert, verzamelen de vissen zich in 
de buurt van wat duidelijk paaiplaat-
sen zijn, zoals bijvoorbeeld rietkragen 
en lelievelden. En wanneer je dan 
tegen of hoogstens één meter van deze 
waterplanten vandaan vist, dan zul je 
vrijwel zeker vangen.
Later in het seizoen kun je de zeelt 
overal op een water aantreffen en kun 
je je derhalve beter niet alleen op ‘klas-
sieke waterleliestekken’ concentreren. 
Hoewel waterlelies zonder meer zeelt 
aantrekken, zul je de vis net zo vaak 
ook op stekken aantreffen zonder 
duidelijke uiterlijke kenmerken. Het 
voedsel dat de vis zoekt -muggenlar-
ven en andere op de bodem levende 
organismen- vindt de zeelt namelijk 
overal. Ook waar geen enkele water-

plant is te vinden!
Veel vissers verkeren in de diepgewor-
telde veronderstelling dat stekken met 
een modderige bodem het beste zijn. 
Waarschijnlijk komt dat vanwege het 
feit dat op zo’n bodem zo goed de 
typerende bellen van een azende zeelt 
zijn waar te nemen. Is de bodem hard, 
dan zal de zeelt zijn uiterste best moe-
ten doen om zulke bellen te produce-
ren. En daardoor is het lokaliseren van 
de zeelt op zo’n bodem moeilijk, maar 
ze zwemmen er wel!
De praktijk heeft uitgewezen dat je  op 
grind- en andere harde bodems net zo 
goed op zeelt kunt vissen als op een 
modderige bodem. En hoewel mug-
genlarven juist in grote aantallen zijn 
te vinden in een modderige bodem, 
vindt de zeelt op een hardere bodem 
veel eerder groter voedsel, zoals bij-
voorbeeld slakjes. Bovendien heeft 
een harde bodem het voordeel dat het 
voedsel niet wegzinkt in de smurrie en 
hoe gemakkelijker de vis het voedsel 
kan pakken, des te waarschijnlijker is 
het dat hij op zo’n plek langer blijft 
azen.

Tips over waterplanten
In veel van de beste zeeltwateren tref 
je grote hoeveelheden waterplanten 
aan. Vis je vanuit een boot, dan zal het 

tamelijk gemakkelijk zijn om een plek 
vrij van waterplanten te vinden. Vis je 
echter vanaf de kant, dan zal het vaak 
nodig zijn om enige waterplanten te 
verwijderen voordat je kunt begin-
nen met vissen. Heb je te maken met 
waterlelies of riet, dan kun je de stek 
het beste voorbereiden met een ouder-
wetse sikkel,  gemonteerd op de steel 
van je landingsnet. Haal een mini-
mum aan planten weg en wees voor-
al voorzichtig wanneer je met zo’n 
mini-zeis aan de slag gaat, want het is 
niet nodig om het hele water te cul-
tiveren! En in natuurgebieden kun je 
maar beter helemaal niet aan de plan-
ten komen, want daar zijn dergelijke 
schoonheidsmaatregelen zelfs streng 
verboden. Bestaan de waterplanten 
voornamelijk uit waterpest of verge-
lijkbare soorten waterplanten, dan 
kun je de stek beter wat schoonmaken 
met behulp van een hark. De meeste 
vissers gebruiken dan een gewone hark 
die aan een stuk touw is bevestigd, die 
daarna in het water wordt gegooid, 
naar de bodem  zinkt en dan naar de 
kant wordt getrokken. Het probleem 
bij deze methode is echter dat de hark 
heel vaak op de bodem terechtkomt 
met de punten omhoog en daardoor 
zijn werk niet doet. De oplossing hier-
voor is om twee harken te gebruiken 
die aan elkaar zijn gebonden met de 

Gedurende de paaitijd is het wat moeilijker om zeelt te vangen.
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punten van elkaar af. Met deze dub-
bele hark is het de schoonmaken van 
de stek een stuk eenvoudiger. Als lijn 
kun je voor deze dubbele hark een ste-
vig koord of touw gebruiken. Dat mag 
evenwel niet te dun zijn, omdat het 
anders in je vingers snijdt, wanneer 
je de waterplanten naar de kant trekt. 
Let er ook op dat het koord of touw 
stevig in elkaar is getwijnd, zodat het 
niet gemakkelijk aan allerlei takjes aan 
andere obstakels blijft hangen.
Moet je een behoorlijk eind werpen om 
de gekozen voer- en visstek te berei-
ken, dan is een dubbele hark natuur-
lijk niet helemaal de oplossing. Voor 
dit doel kun je beter een lichtgewicht 
handcultivator met vier of vijf bladen 
gebruiken. Boor een gat in het einde 
van de greep, waarin je een nylon lijn 
van 3 tot 5 millimeter knoopt die je 
vervolgens op een rondhout wikkelt. 
Bij het werpen van de cultivator schiet 
de lijn dan van het rondhout, als de 
lijn die van een normale molenspoel 
schiet.

Hoewel het schoonmaken van een stek 
de vissen in eerste instantie van de stek 
verjaagt, moet je je daarover niet al te 
grote zorgen maken. Ze komen name-
lijk zeker terug. Een vers aangeharkt 
stukje bodem werkt namelijk als een 
magneet op zeelt en ook op karper. 
Door het omwoelen van de bodem 
komt namelijk veel voedsel vrij.
Moet je de stek schoonmaken vanuit 
een boot, dan kun je dat het beste 
doen door op de juiste manier twee 
ankers uit te zetten, voordat je met de 
hark aan de slag gaat. Is de boot niet 
goed geankerd, dan trek je namelijk de 
boot in de waterplanten in plaats van 
de waterplanten uit het water. Op stek-
ken met veel obstakels zult u merken 
dat de hark regelmatig blijft vasthan-
gen. Dat hoeft niet al te zorgwekkend 
te zijn, want je krijgt de hark meestal 
namelijk weer los door de lijn slap te 
laten vallen en vervolgens drie tot vier 
snelle rukken aan het touw te geven. 
Lukt dit niet, dan kun je de boot op 
een andere plaats ankeren en vanuit 

een andere hoek de hark lostrekken. 

Vismethoden
Het vissen met een dobber is niet 
alleen leuk, maar ook zeer efficiënt. 
Het volgen van het wandelende punt-
je van een dobber langs de rand van 
waterlelies is zelfs bijna een esthetisch 
genoegen. Bovendien kan met de dob-
bervisserij een perfecte aaspresenta-
tie en beetregistratie worden bereikt. 
Een gevoelige beetregistratie kan een 
voordeel zijn, wanneer de vis het aas 
zonder te aarzelen pakt, maar kan ook 
een probleem zijn, wanneer de vis een 
beetje rommelt op de stek zonder het 
aas daadwerkelijk te pakken. In het 
laatste geval kun je beter kiezen voor 
een minder gevoelige beetregistratie, 
zodat je niet zo snel zult aanslaan en 
daardoor wellicht ook een vis vals zult 
haken. Vals geraakte vissen kunnen 
eenvoudig worden vermeden door 
gebruik te maken van een bodemmon-
tage. Daarmee krijg je namelijk min-
der lijnzwemmers. Uiteraard steek je 

Een prachtige stek, een prachtig gezicht!
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bij deze manier van vissen de top van 
de hengel onder water, zodat de lijn 
op de bodem komt te liggen. Als alter-
natief kun je ook kiezen voor het in 
karperkringen veel gebruikelijke back 
lead. De bodemvisserij met boilies is 
een heel goed alternatief voor het vis-
sen met de dobber in die wateren waar 
veel kleine ruisvoorn of blankvoorn 
het vissen met een dobber tot een 
ramp maken.
Ook de bodemvisserij kent natuurlijk 
zijn beperkingen. De visserij vanuit een 
boot is, als deze niet aan steekstokken 
ligt, vaak een ramp. De reden daarvoor 
is dat de boot gaat schommelen en 
daardoor valse aanbeten veroorzaakt. 
Een andere situatie waarin dobber-
vissen veel beter is dan de bodemvis-
serij is op plekken waar waterplanten 
ongeveer twintig tot dertig centimeter 
boven de bodem uitsteken. In dat geval 
is het veel eenvoudiger om een aas te 
presenteren aan een dobbermontage 
en ‘on the drop’ te vissen, hetgeen 
wil zeggen dat het aas langzaam zinkt 
en zich op de waterplanten vleit, in 
plaats van erin te worden getrokken 
door een zware bodemmontage. Op 
zo’n stek is het echter, zoals hierboven 
beschreven, een voordeel om eerst de 
bodem te schonen.

Dobbervisserij
Het vissen met een dobber vindt bijna 
altijd plaats op korte afstand en de 
keuze van de dobber valt dan meestal 
op een waggler, die prima geschikt is 
om de voorzichtige aanbeten van een 

zeelt te registreren. Wagglers met een 
dunne top, de zogenaamde insert wag-
glers, geven de beste beetindicatie als 
de zeelt erg voorzichtig aast.
In heldere wateren is mijn favoriete 
dobber de Drennan Christal Insert 
Waggler, maar als ik vis op een grotere 
diepte of op troebel water, dan gebruik 
ik ook wel de traditionele houten 
matchdobbers, die overigens het voor-
deel hebben dat ze beter tegen een 
stootje kunnen.
De zeelt zoekt het grootste gedeelte 
van zijn voedsel op de bodem en de 
beste basis voor een goede visserij is 
daarom -het hoeft u niet te verbazen- 
het vissen met een liggende haak.
Een dobber kan op zeer veel verschil-
lende manieren worden gemonteerd. 
De simpelste manier bestaat uit het 
monteren van een loodhagel aan bei-
de kanten van de dobber. Deze metho-
de is het meest geschikt voor het 
vissen in relatief ondiep water, maar 
heeft als nadeel dat het resulteert in 
beschadigingen van de lijn. Hoe meer 
loodhagels je gebruikt om de dobber 
te monteren, des te meer plaatsen op 
de lijn de kans lopen om te worden 
beschadigd. Hiermee dien je terdege 
rekening te houden, aangezien voor 
het afstellen van de diepte met de 
loodhagels moet worden geschoven, 
voordat je begint met vissen en ook 
nog eens tijdens het vissen zelf. Een 
voorbeeld van het aanpassen van de 
lengte van de lijn tijdens de visserij is 

wanneer er een haak dient te worden 
vervangen. Dan kort je de lijn 7 tot 
8 cm in en dat moet natuurlijk wor-
den gecompenseerd door de dobber 
een stukje naar boven te verschuiven. 
Het is daarom een goede tip om voor 
het vissen de stek erg goed uit te pei-
len. Heb je dit op een juiste manier 
gedaan, dan hoef je daar verder geen 
rekening meer mee te houden tijdens 
de visserij zelf.
De gemakkelijkste manier om te pei-
len en de diepte te onthouden, is om 
de punt van de haak onder in het 
kurk van de handgreep van de hengel 
te prikken en erop te letten waar de 
onderkant van de dobber zich bevindt 
ten opzichte van de hengel.
Wilt u een vaste montage, maar min-
der risico op lijnbeschadigingen, dan 
kun je het lood op een zijlijntje mon-
teren, dat met een stopknoop aan de 
hoofdlijn is geknoopt. Op deze manier 
kun je de dubbele stopknoop plus de 
dobber verschuiven en de visdiepte 
aanpassen, zonder de lijn te beschadi-
gen. Ook kan je ter voorkoming van 
lijnbeschadiging de loodhagels op een 
stukje siliconenslang knijpen dat je 
van tevoren op de lijn hebt geschoven. 
Maar het gemakkelijkste blijft toch een 
float connector, zoals bijvoorbeeld de 
Milo Quick Waggler Attachment. Met 
zo’n connector kun je ook nog eens 
snel van dobber veranderen.
Vis je op grotere diepte, dan blijft 
eigenlijk alleen een glijdende montage 
van de waggler over, die wordt gestopt 

Een doublet...

Zorgvuldig onthaken.
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door een kraaltje en een stopknoop.

Uitbalanceren
De gemakkelijkste manier om de dob-
bermontage uit te balanceren, is om 
de dobber eerst tenminste 20 tot 30 
centimeter ondieper dan de diepte 
van het water te zetten. Hierna plaats 
je de noodzakelijke loodhagels, totdat 
de top van de dobber perfect een halve 
tot een hele centimeter boven water 
staat. En pas dan peil je de exacte diep-
te op de stek.
Ook als je met een overgelode mon-
tage wilt vissen, ga je eerst als hier-
boven te werk. Door de montage 
bijvoorbeeld met een loodhagel num-
mer 1 (0,3 gram) over te loden, zal 
het geheel zinken. Hierna schuif je de 
dobber omhoog totdat het puntje van 
de dobber net boven de oppervlakte 
staat. Het onderste lood ligt nu op de 
boden en zodra een zeelt het aas pakt, 
zal de dobber een eind uit het water 
klimmen, hetgeen je niet snel zult 
mis-interpreteren. Een goed begin is 
om het verklikkerlood 4 tot 6 centime-
ter van de haak te zetten.
Vis je op een talud waarop niet teveel 
waterplanten staan, dan is deze mon-
tage ook ideaal, omdat je dan altijd 
exact op je voerplaats kunt vissen. 
Werp je te ver, dan zinkt de dobber en 
dien je iets binnen te draaien, totdat 
de dobber weer perfect staat. Bedenk 
hierbij wel dat de lijn niet strak mag 
staan, omdat anders de dobber niet 
correct omhoog komt bij een aanbeet. 
Gebruik je bovendien een marker om 
je voerplek te markeren, dan vis je nog 
beduidend secuurder. Bedenk ook dat 
je het lokvoer pas mag plaatsen, nadat 
de dobber perfect op de stek staat. 
Staat de dobber te dichtbij, dan zie je 
dat ook aan de dobber, omdat die dan 
te hoog uit het water steekt.
Zelfs ervaren vissers begaan regelmatig 
de fout dat zij te ver uit de oever vis-
sen. Vaak aast de zeelt namelijk alleen 
exact op de aangevoerde diepte en 
als je dan ongemerkt een paar meter 
te ver vist, of te dichtbij, dan zullen 

de vangsten tegenvallen. En als je in 
dat geval geen overgelode montage 
gebruikt en bovendien voert zonder 
dat de dobber op de juiste plaats staat, 
dan vis je al heel snel  en zonder het 
te merken twee tot vier meter van de 
voerplek vandaan. Een overgelode 
dobber werkt dus niet alleen als een 
goede beetindicator, maar ook als een 
soort verzekering dat je exact op je 
voerplek vist.

Staande montage
Het hoeft eigenlijk niet te worden 
vermeld dat het vissen met een over-
gelode dobbermontage niet werkt, 
wanneer de bodem is begroeid met 
planten, of bezaaid is met obstakels, 
omdat de haak dan kans loopt door 
de waterplanten te worden bedekt, 
of achter een obstakel blijft hangen. 
In dit geval is het beter om met een 
normaal uitgelode montage te vissen, 
waarbij het verklikkerlood vlak boven 
de bodem hangt. Peilen doe je in dit 
geval door het peillood op een afstand 
van 2 tot 4 cm onder het verklikker-
lood aan te brengen. Op deze manier 
bereik je ook de beste verdeling van de 
loodhagels, omdat je zo ook weet hoe-

veel lijn er op de bodem ligt.
Hoe meer factoren een secure visse-
rij beïnvloeden, zoals een ongelijke 
bodem, een grote afstand, wind dan 
wel drift, des te langer moet de onder-
lijn zijn die op de bodem ligt. Op korte 
afstand en onder ideale omstandighe-
den is een onderlijn van vijf tot tien 
centimeter op de bodem prima, maar 
hoe groter de afstand en hoe moeilij-
ker de omstandigheden, des te langer 
moet ook de onderlijn zijn die op de 
bodem ligt.
Bij harde wind of bij drift kun je een 
ankerloodje monteren in het midden 
van de onderlijn die op de bodem ligt, 
zodat het geheel niet ongecontroleerd 
van de stek drift. Bedenk hierbij wel 
dat dit ankerlood in principe de mon-
tage overloodt, waarbij het overigens 
ook als een verklikkerlood werkt, wan-
neer je de montage niet op de juiste 
plek hebt ingeworpen.
Het vissen met een lichtdobber levert 
vaak een paar extra vissen op, omdat 
je daarmee een paar uur tot in de sche-
mering en zelfs nacht kunt doorvis-
sen. Zelf heb ik heel wat keren met een 
lichtdobber een hele nacht doorge-
haald, maar ben daarna tot de conclu-

Opperste concentratie.
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sie gekomen dat nachtvissen zelden 
betere resultaten oplevert dan de vis-
serij in de ochtend- en avonduren.
Voor de meeste wateren geldt dat de 
visserij in de ochtend beter is dan in de 
avond, maar dit moet je nu ook weer 
niet als een algemeen geldende regel 
opvatten, want in sommige wateren is 
juist het omgekeerde het geval.
Wanneer je met een lichtdobber vist, 
is het belangrijk dat deze zorgvuldig 
wordt gemonteerd. Vooral de Insert 
Wagglers van Drennan zijn kwets-
baar, aangezien deze dobbers vaak 
daar afbreken waar de antenne in 
het lichaam van de dobber steekt. De 
oplossing hiervoor is om de antenne 
te verwijderen voordat het breekstaaf-
je wordt gemonteerd. Bij de ouderwet-
se houten dobbers heb je dit probleem 
overigens zelden of nooit.

Hengels, molens en lijn
Welke dobbermontage je ook kiest, 
een 12 tot 13 voet lange matchhengel 
geniet altijd de voorkeur. Voor kleine-
re vis of voor de visserij in open water 
kun je gemakkelijk volstaan met een 
lichte matchhengel, maar als je het 
hebt voorzien op vissen van meer dan 
2,5 kilo, of als je vist in wateren waar 
zeer veel waterplanten staan, dan kies 
je beter voor een zware matchhengel. 
Er bestaat overigens ook een speci-
ale hengel voor de visserij op zeelt en 
wel de Tench Float van Drennan. En 
onlangs heeft deze hengel een brooer-
tje erbij gekregen, de Tench Float Mark 
III, waarmee op zeer zware vis in moei-
lijke omstandigheden kan worden 
gevist. Wat molens betreft kies je  voor 
een middelgroot model met een goede 
slipwerking.
In open water volstaat een lijn van 
16/00 tot 18/00, terwijl voor planten-
rijke wateren 20/00 tot 22/00 gebrui-
kelijk is. Op troebelere wateren waar 
bovendien de vis niet al te moeilijk 
doet, hoef je geen dunne onderlijnen 
te gebruiken, maar in helder water 
waar de vis behoorlijk schuw is, kan 
het aantal aanbeten worden verbeterd 

door te vissen met een dunne onder-
lijn. Fluorocarbon onderlijnen zijn in 
sommige omstandigheden zelfs beter 
dan nylon lijnen, aangezien deze lij-
nen veel moeilijker door de vis kunnen 
worden gezien. Neem in ieder geval 
altijd een klosje fluorocarbon mee, 
vooral als je op helder water vis. Maar 
welke onderlijnen je ook gebruikt, de 
bulk van het lood dient altijd boven 
de knoop of de bevestiging van de 
onderlijn te worden geplaatst. Het 
voordeel daarvan is evident: de hoofd-
lijn is altijd een stukje sterker is dan de 
onderlijn.
Wanneer je vanaf de kant vist op rede-
lijk open water, dan kan het een voor-
deel zijn om zowel met een dobber 
als met een bodemmontage te vissen. 
De klassieke methode is om te vissen 
met één hengel met een elektronische 
beetverklikker, een swinger en een 
vastloodsysteem op grotere afstand en 

met één hengel met een dobbermon-
tage. Doe dat dan wel zodanig dat de 
afstandshengel schuin van je afwijst, 
aangezien je anders nauwelijks nog 
met een dobber kunt vissen. Zorg er 
bovendien voor dat de hengeltop van 
afstandshengel onder water steekt, 
zodat de lijn daarvan niet met de lijn 
van de dobberhengel in contact komt 
wanneer je daaraan een dikke zeelt 
drilt...

Jens Bursell
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