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erlof maakt gebruik van een aluminiumboot van 3.60 meter met 
daarop een viertakt 8 pk Yamaha buitenboordmotor. In de ochtend-
mist trailert hij behendig zijn boot en merkt hierbij op: “Doordat ik 

een heel klein en licht bootje gebruik, heb ik geen echte trailerhelling 
nodig. Omdat ik ook nog eens een kanteltrailer gebruik, kan ik hem 
eigenlijk overal te water laten. De buitenboordmotor hebben we hier 
niet nodig. We beginnen vanaf de trailerplaats meteen met vissen en 
we hoeven ons verder niet over grote afstanden te verplaatsen.” Als ik 
vraag of de elektromotor dan al het werk doet, zegt Gerlof: “Het is in-
derdaad de elektromotor die ons de hele dag zal voortbewegen. Omdat 
we al varend zullen vissen, moet ons tempo ook juist niet al te hoog 
zijn. Om de invloed van de wind te minimaliseren, maak ik gebruik van 
een driftzak die achter de punt van de boot hangt. Je kunt overigens 
in plaats van een echte driftzak ook gewoon een emmer gebruiken, 
waarin je in de bodem een groot aantal gaten boort. De driftzak zit met 
een schotklem vast en aan het touw zit een boei die blijft drijven. Op 
het moment dat ik een vis haak, gooi ik met één beweging de driftzak 

los en de boei overboord. Tijdens de dril van een vis bestaat dan niet 
het gevaar dat deze in het touw van de driftzak zwemt. Na het vangen 
van de vis vaar ik naar de boei en haal ik de driftzak weer op.” Als ik 
opmerk dat ik niet goed begrijp waarom de driftzak achter de punt 
van de boot hangt, legt Gerlof uit: “We backtrollen! We varen dus 
met de achterkant van de boot vooruit. De punt van de boot komt dus 
achterop en de driftzak kan ons dan afremmen en stabiliseren. Op de 
elektromotor zit een voorziening waarmee ik de propeller 180 graden 
kan draaien. De motor draait dan niet de hele dag achteruit, maar ge-
woon vooruit. De elektromotor is bij deze vorm van visserij dus van 
essentieel belang. De snelheid van die van mij is traploos instelbaar. 
Daarnaast is hij voorzien van de zogenoemde ‘1 op 3 techniek’. Dat wil 
zeggen dat wanneer ik de stuurhandel 30 graden verdraai, de propeller 
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onder water 90 graden draait. Hierdoor hoef ik de handel steeds maar 
kleine tikjes te geven om de boot op de gewenste koers te houden.” 
Schematisch ziet een en ander er dus als volgt uit

VISSEN

Als we hebben opgetuigd, vraag ik Gerlof op welke manier we met zijn 
tweeën uit de boot gaan vissen. “We vissen vandaag op een kanaal 
van ongeveer 25 meter breed, dat aan beide kanten volledig met riet-
kragen is begroeid. Er zijn nu drie manieren waarop we te werk kunnen 
gaan. We kunnen beiden naar dezelfde oever vissen (zie tek. 1). Er is 
dan wel een visser die steeds zijn streamer als tweede aanbiedt. Dat 
wil zeggen dat hij in water vist, waar de streamer van de andere visser 
al is geweest. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Soms komt een 
snoek niet meteen en raakt hij bij de tweede keer dat hij een streamer 
ziet pas getriggerd om aan te vallen. De visser die achterop vist, kan 
echter ook met zijn gezicht de andere kant op gaan staan en naar de 
andere oever vissen (zie tek. 2). Voor de veiligheid is het handig als 

die visser dan over zijn linkerschouder gooit. Wanneer het werpen 
goed beheerst wordt, kan er ook door beide vissers parallel aan de 
oevers en voor de boot uit gevist worden (zie tek. 3). Het voordeel van 
deze manier van vissen is dat de snoek de boot nog niet heeft gezien. 
Bovendien weet ik uit ervaring dat de vis op dit ondiepe kanaal zich 
overwegend in de oeverzones ophoudt. Door continu vlak langs de riet-
kragen te vissen is de kans op succes dus groter dan wanneer je naar 
de oever werpt en de streamer naar de boot toe vist.” 

DE PRAKTIJK

We kiezen voor het vissen naar dezelfde oever. Op die manier sta ik 
niet met mijn rug naar Gerlof toe en kan ik goed zien hoe hij de boot 
bestuurt. Met groot gemak geeft hij tijdens het binnenstrippen van de 

streamer de handel van de elektromotor af en toe een zetje. Het is een 
windstille ochtend met een stralende zon. Volgens Gerlof niet echt 
ideaal: “Geef mij maar een fl inke pluk wind en bewolking. Zeker op 
dit ondiepe, glasheldere water zijn deze weersomstandigheden voor 
het snoekvissen niet gunstig. Je kunt nu ook niet goed zien hoe groot 
het effect van de driftzak is.” Als ik een duikertje in de oever achter 
ons zie, werp ik mijn streamer achterwaarts en schuin achter de boot. 
Omdat ik nu in de vaarrichting van de boot binnenstrip, krijgt de strea-
mer behoorlijk wat snelheid en blijft erg hoog in het water. Toch zie ik 
een snoek zich vanuit de oever vol overgave op de streamer storten. 
Voordat ik het besef, is de snoek er met de streamer vandoor en neemt 
een echte run. Gerlof heeft de aanbeet opgemerkt en ziet de snoek 
met de streamer in zijn bek wegschieten. “Het is een beste, zeker 80 
centimeter!” Ik besluit om de vis op de reel te drillen en spoel de 
losliggende vliegenlijn op. Dan valt ineens de druk weg. De snoek is 
losgeschoten. Gerlof zegt nuchter: “Kan gebeuren. De snoeken gaan 
in dit ondiepe water nogal wild tekeer. Misschien komt het doordat je 
weerhaakloos vist. In ieder geval hebben we wat gehaakt!” Niet veel 
later is er actie bij Gerlof. Net als hij de streamer bij de boot uit het 
water wil tillen, schiet er vanonder de boot een snoek vandaan. Het 

blijft echter bij een fl inke kolk en veel opspattend water. “Doordat je 
in de boot staat, zie je veel meer dan wanneer je bijvoorbeeld in een 
bellyboot zit”, stelt Gerlof. “Zeker in dit heldere water zie je eigenlijk 
alles. Het kan alleen gebeuren dat je daardoor net iets te snel de haak 
zet en de snoek de streamer nog niet in zijn bek heeft. Het lijkt op het 
vissen met de droge vlieg op een heldere rivier. Soms sla je de vlieg 
als het ware uit de bek van de vis, als je die vanuit de diepte naar 
je droge vlieg ziet komen.” Nadat we bij een klein steigertje voor de 
lunch wat soep en knakworsten hebben opgewarmd, begint de wind 
aan te wakkeren en wordt het iets bewolkt. Met veel overtuiging vis-
sen we verder. We haken ieder nog een snoek. Helaas bijt mijn snoek 
de leader boven de streamer en het spinstangetje door, maar Gerlof 
weet zijn aanbeet te verzilveren. 

Foto’s links: backtrollen maakt secuur vissen (en dus ook vangen) 
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