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Tekst & foto’s Redactie & Tim Janssen

INTERVIEW

❰ IN THE SPOTLIGHTS
NAAM:
Tim Janssen

GEBOORTEJAAR:
1985

WOONPLAATS:
Dieren

FAVORIETE VISSERIJ:
Trotten met een dobber

ANDERE HOBBY’S:
Voetbal

lang voordat ik in gevecht raakte met
mijn allereerste barbeel. Lang dacht ik
met een karper van doen te hebben...
Eind 2006 ging ik me meer verdiepen
in deze krachtpatsers en al in 2007 ving
ik op regelmatige basis Nederlandse
barbelen langs de IJssel. Nu, ruim tien
jaar later heb ik in 8 verschillende landen barbeel gevangen… Op meer dan
20 verschillende rivieren!

Hoe begon jouw barbeelexodus?

BARBEEL
VOOR BEGINNERS
Barbeel is een niet alledaagse vissoort. Wel is het een vissoort die tot de verbeelding
spreekt. Met zijn aerodynamische uiterlijk en onuitputtelijke kracht is het een vissoort
die hoog op de wensenlijst van veel vissers staat! Maar wat is nu echt belangrijk tijdens
de barbeelvisserij, waar moet je op letten? Dat vroegen we barbeelfluisteraar Tim
Janssen van Korum!
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Hoe ben je besmet geraakt met
het barbeelvirus?

In 2004 tijdens een familieweekend
in de Ardennen aan de Ourthe liep ik
tegen mijn eerste barbeel aan, ik viste
met een wincklepicker met aan de haak
een trosje maden. Er werd niet gericht
op een vissoort gevist. Het duurde niet

Toen ik begon was er nog maar
heel weinig te vinden op Internet.
Wel was er een forum met een kleine
groep fanatieke barbeelvissers die
ook nog eens erg
openlijk informatie
met elkaar deelden.
In de zomerperiode
werd door vrijwel
iedereen goed barbeel
gevangen en dus ook
door mij. Maar voornamelijk in het voorjaar
en in de winter was het
vallen en opstaan. Er
was nog maar weinig
bekend over de barbeel en zijn gedrag op
de grote rivieren. Dat
maakte de visserij juist

zo interessant voor mij. Nu ruim 10
jaar verder wordt er veel geschreven in
magazines en gepubliceerd op internet,
tegenwoordig zijn er meer dan genoeg
informatiebronnen!

Wanneer kraakte jij de code min
of meer?

Nadat ik op bezoek ben gegaan in
Engeland aan de rivier de Severn bij
visicoon Ade Kiddell. Daar heb ik in
korte tijd enorm veel geleerd. Ade vist
al meer dan 30 jaar gericht op barbeel.
Hij leerde me vooral veel over het
gedrag van de barbeel, denk hierbij
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het wat makkelijker om
met lange onderlijnen
te werpen en de vis uit
de basaltblokken te
houden. Voor mij dé
hengel voor de beginnende Barbeelvisser
maar ook zeker voor de
gevorderden!
Deze hengel in combinatie met de Korum
Neoteric 6000 molen
zijn een genot om mee
te werken.

200 gram??? Is dat niet erg
zwaar?

Nee hoor, zo vis ik met korven die al
150 gram zijn en zijn die nog licht vind
ik. Het gewicht waar ik standaard mee
begin weegt 180 gram. Dat heeft te
maken met mijn manier van vissen. Ik
wil dat mijn aas daar blijft liggen waar
het neerkomt. Ook als er boten langskomen. Het moet in ieder geval niet
non stop wegrollen.
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aan zijn aasgedrag, zijn leefomgeving, stekken herkennen enzovoorts. Hij leerde me vooral dat je
soms een groot uithoudingsvermogen nodig hebt en vertrouwen moet
hebben in hetgeen waar je mee
bezig bent. Tijdens deze 5 dagen
leerde ik meer dan ooit tevoren.
Nadat ik alles ben gaan vertalen
naar onze rivieren heb ik enorme
stappen gemaakt in mijn visserij.

Wat deed je fout in de periode daarvoor?

De fout die ik vooral in het begin
maakte en nu nog steeds veel zie
bij collega vissers is dat men niet
vol in de stroom durft te vissen,
maar vooral de stroomnaad opgezocht wordt. Een barbeel aast juist
vol tegen de stroming in en pluist
de bodem vakkundig uit naar
voedsel.

Wat is de grootste fabel
over barbeel?
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Op internet lees ik vaak berichten
over barbelen van langer dan een
meter, vissen met een gewicht
van rond de tien kilo. Deze

Hoe ziet een standaardmontage?

Er zijn heel veel montages die
je kunt gebruiken, maar voor mij is
het allerbelangrijkst dat je een visveilig systeem gebruikt. Korum heeft
hiervoor een ‘Runrig kit’ op de markt

gebracht. Hier zitten alle onderdelen in
die je nodig hebt voor een vrijloop montage. Sinds dit product op de mark is
ben ik hier grootverbruiker van. Mocht
de lijn onverhoopt breken, dan blijft de
vis nooit met een zwaar loodgewicht

berichten komen vooral uit Duitsland
en Frankrijk en vind ik erg twijfelachtig. Ik weet dat een barbeel van 6
kilo en 85cm al tot de uitzonderingen
behoort, laat staan een vis van een
meter en ruim 10 kilo!

De Waal en Gelderse IJssel zijn
gekende barbeelrivieren; wat
zijn aanknopingspunten voor goede
stekken?

Ik ga graag op zoek naar buitenbochten
op de rivier. Hier is het direct onder de
kant wat dieper door de afzwaaiende
stroming. Daarnaast foerageren barbelen graag op kiezelbedden en dat is
voor mij eigenlijk wel het belangrijkste kenmerk van een barbeelstek. De
meeste barbeelvissers vissen vanaf
kribben, maar onderschat damwanden
langs rechte oevers zeker niet!

Welke hengel zou je de beginnend visser aanbevelen?

De tweedelige Korum 13ft is gemaakt
voor het vissen op grote rivieren en
het werpen van grote afstanden met
zware gewichten tot ruim 200 gram.
Ideaal voor de rivieren de IJssel en
Waal. De lengte van 3,90 meter maakt
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achter. Zo voorkom je onnodige schade
aan vissen.
Mijn onderlijnen maak ik van 12 lbs
Korum ‘Barbel line’ met een haakje in
maat 8. Ik knoop ze op een lengte van
1,2 tot 1,5 meter. De haak monteer ik
middels een knotless knot en ik vis het
aas dus aan een hair!

dag?

Wat voor voermix adviseer jij en
hoeveel voer gebruik je op een

Ik maak een mix van verschillende diameters pellets. Hier voeg ik liefst nog
een flavour aan toe. Mijn favoriet is de
cheese en garlic van Sonubaits. Deze
pellet mix bevochtig ik goed met water
en laat het water zo’n 3 minuten intrekken voordat ik het overtollige water
afgiet. Deze pellet mix druk ik zo hard
mogelijk in mijn korf waardoor je een
langdurig geur- en voerspoor creëert.
Aan een halve kilo per dag heb je ruim
genoeg. Aan de pellets zou je eventueel
ook nog stukjes kaas en hennep kunnen
toevoegen want ook daar is barbeel
verzot op.

Wat is jouw favoriete haakaas?

Mijn favoriete pellets zijn de
14mm Sonubait Pellet O’s in de smaken
Cheese & Garlic en Crab, maar eigenlijk
begin ik altijd met een Code Red boillie
in 15 mm. Het nadeel van pellets is dat
ze in de zomer bij een hoge water temperatuur vrij snel van de haak zijn ver-

Dubio VRAGEN

En nog wat genadeloze dubiovragen voor Tim,
waarbij geen motivatie gegeven mocht worden.

3 kg baars
IJssel

8 kg barbeel
Waal

Pelletmix

madenbombardement

Feedervissen
Zon

trotten met dobber
bewolkt

Veel vangen

één dikke vis

Hair rig

direct op de haak

Korte onderlijn

lange onderlijn

Zomer

herfst

Lange

korte sessies

Vissen in binnenOchtend

dwenen. Vandaar mijn voorkeur voor
een Code Red boillie.

Zelf nog tips voor de beginnend
barbeelvisser?

Zeker, wanneer je eenmaal een barbeel
vangt, geef de barbeel pas de vrijheid

buitenland
avond

als deze volledig hersteld is en sterk
genoeg is om op eigen kracht weg te
zwemmen. Blijft een barbeel op zijn rug
liggen, dan is hij nog niet volledig hersteld. Herstellen gaat het snelst door de
barbeel in het landingsnet in de volle
stroming te houden. Houd er rekening
mee dat het herstel in de zomer, bij een
hogere watertemperatuur en daarmee
samenhangend lager zuurstofgehalte
van het water, langer duurt.
Gebruik daarnaast uitsluitend sterke,
stevige riviersteunen zoals de River
Tripod van Korum. Geloof me, ik heb de
laatste jaren al enorm veel hengels in
de rivier zien verdwijnen na een harde
aanbeet van een barbeel.
Extra tip! Aan de Gelderse IJssel in
het plaatsje De Steeg aan de rand van
de Veluwe ligt pal aan de snelweg een
mooi stuk rivier met kribben en veel
kiezels met weinig obstakels. Een
prachtig stuk IJssel waar je vrij eenvoudig aan het water kunt komen en waar
een goed bestand aan barbeel huist.
Hier ben ik met regelmaat te vinden!
Wie weet tot daar!
Redactie & Tim Janssen
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