barbeltalk

Praktische tips van vijf
barbeelspecialisten
Witvis Totaal besteedt vanaf de eerste uitgave, nu een dikke 13 jaar geleden, steevast ook
aandacht aan de visserij op barbeel. Door de jaren heen zijn er duizenden sportvissers
bij gekomen, die deze prachtige riviervis een warm hart toe dragen. Hieronder geven vijf
specialisten hun praktische tips en doen jullie daarbij ook de nodige tricks aan de hand,
mocht je het deze zomer eens willen proberen op de Koning van de Rivier.

D

e barbeel wint steeds
maar aan populariteit als
sportvis en dat is niet op
de laatste plaats te danken aan zijn
enorme kracht en uithoudingsvermogen. Een dril duurt niet zelden
vele minuten en vergt het uiterste van
het materiaal, maar ook van de vis.
Daarom verdient deze vechtersbaas een zorgvuldige behandeling
vanaf het moment dat hij of zij het
schepnet - natuurlijk latex gecoat! inglijdt.
Voordat wij jullie de nodige Tips &
Tricks voorschotelen waarmee je zelf
kunt proberen zo’n barbeel aan de
gouden schubben te komen, eerst
maar eens wat aanwijzingen over
het behandelen van die vis, dat alles

Laat de vis even bijkomen in het schepnet dat je daartoe in het water houdt.

(vanzelfsprekend!) vanuit het oogmerk de barbeel springlevend weer te
kunnen loslaten.
Daarbij geldt in de eerste plaats: als
de barbeel na een flinke knokpartij
uiteindelijk het schepnet inglijdt, laat
de vis dan eerst even bijkomen in het
schepnet dat je daartoe in het water
houdt.
De barbeel heeft zich helemaal moe
gestreden en heeft tijd nodig om op
adem te komen. Mocht je de vis niet
willen meten of wegen, onthaak de
vis dan met een punttang of arterieklem en ook dát bij voorkeur in het
schepnet in het water.
Is dat te riskant, vanwege bijvoorbeeld basaltblokken of sterke golfslag,

of wil je de vis fotograferen, meten
of wegen, maak dan altijd gebruik
van een goed nat gemaakte onthaakmat. Geen serieuze barbeelvisser
gaat anno 2015 nog op stap zónder
een dergelijke onthaakmat. Wat dat
betreft gaven de karpervissers ons het
goede voorbeeld.
Maak ook eerst je handen nat als je
van plan bent de barbeel in je handen
te houden voor bijvoorbeeld een foto.
Zet dus bij het begin van je vissessie
een emmertje water binnen handbereik neer.
Houdt de barbeel bij het fotograferen
altijd dicht boven de onthaakmat en
ga dus nooit staan met de barbeel in
je handen. Deze vissoort is ijzersterk

Maak eerst je handen nat als je van plan bent de barbeel in je handen te houden voor
bijvoorbeeld een foto.

18

Witvis Totaal | 80



Witvis Totaal | 80

19

en weet zich met zijn/haar gespierde
lijf al te makkelijk aan je handen te
ontwringen. Draag om die reden de
barbeel ook nooit in je handen terug
naar de waterkant, maar gebruik
daarvoor het schepnet.
Geef de barbeel pas de vrijheid 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. Hou
er rekening mee dat het herstel in de
zomer, bij een hogere watertemperatuur en daarmee samenhangend
lager zuurstofgehalte van het water,
langer duurt.

Barbeelzone

Als je met de dobber op barbeel gaat vissen, dan is het
belangrijk dat je een stek uitzoekt met een goede, liefst
constante stroming. Als je een stek gevonden hebt, vis dan
altijd in de lijn waar de luchtbelletjes zichtbaar zijn aan het
wateroppervlak. Dit is te allen tijde de zone waar de barbeel
zich ophoudt en dus meteen ook de strook waar je zaden,
pellets en maden terecht zouden moeten komen. Je zult in
de praktijk merken dat als je een stek hebt waar de luchtbellen zichtbaar zijn, daar de kans op barbeel het grootst is.

Stekopbouw

Het opbouwen van een stek kan de sleutel zijn tot succes.
Indien je eenmaal op een stek vist die barbeel oplevert,
blijf deze dan constant bevissen door bijvoorbeeld een of
twee keer per week de stek in ieder geval consequent te
voorzien van hennep en pellets. Door die regelmaat raakt
de vis vertrouwd met je lokvoer en aas. Volharden is hierbij
het toverwoord. Het kan een aantal sessies duren voordat
de stek gaat lopen. Varieer ook met de tijdstippen waarop
je vist. De ochtend en avond zijn doorgaans de beste periodes van de dag en met name de periode van en voor de
schemering moet je zoveel mogelijk zien mee te pakken.
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Zwaar lood en korven

Vis je niet met de dobber, zorg dan voor voldoende verzwaring. Een montage met een stuk lood dat goed ligt
verankerd op de bodem zal sneller voor een aanbeet
zorgen dan een rond stuiterende montage die al snel de
obstakels zoekt.
Zogenoemd ‘Grippa lood’ werkt geweldig voor deze zware
omstandigheden.
Wil je met een korf vissen, kies dan voor een gestroomlijnde korf die je eventueel kunt verzwaren met een
loodstrip uit bijvoorbeeld daklood. Deze loodstrip lijm je
simpel met polymax kit op je korf.

De Koning van de Rivier!

Weerhaakloos

Het vissen op barbeel vraagt om sterke en betrouwbare haken. De Gamakatsu
‘G carp A1 specialist BL’ en de ‘specialist RK BL’ zijn bij uitstek tophaken voor het
vissen op barbeel. Deze gecoate haken zijn significant sterker, harder en vlijmscherp. Haakmaat no. 6/0 en 8/0 zijn het meest geschikt voor het vissen op barbeel. Barbeel is een kwetsbare vis en dus dient deze zo snel mogelijk onthaakt te
worden. Deze beide haken zijn weerhaakloos, waardoor de barbeel in een fractie
van een seconde kan worden onthaakt. Daarnaast is vanzelfsprekend een groot
voordeel dat de barbeel zich in het vervelende geval van lijnbreuk veel gemakkelijker kan ontdoen van de haak als deze weerhaakloos is. Het is een misverstand
dat het aantal lossers bij weerhaakloos vissen groter is. Ik gebruik deze ‘barbless
hooks’ nu al een aantal jaar en het aantal lossers is zeker niet toegenomen.

Maden wassen

Constant kleine hoeveelheden voeren

Als je met de dobber op barbeel gaat vissen, is het belangrijk dat je de stek
opbouwt. Je kunt starten met een paar compacte voerballen, voorzien van pellets en grondvoer. Vervolgens breng je bij elke inworp een aantal maden, pellets en of hennep op de stek. Je zult gedurende de hele visdag je stek moeten
onderhouden en constant een paar maden, een handje hennep of een handje
pellets op de juiste plek moeten bijvoeren. Het gaat hierbij niet om hoeveel,
maar vooral om hoe vaak je iets eetbaars in de strook werpt waar je aan het
vissen bent. De frequentie waarop het gebeurt is belangrijk. Als op je stek een
groep barbelen en of kopvoorns arriveert, dan is het zaak dat deze vissen constant iets te vreten vinden. Komen ze niets van hun gading tegen, dan zijn ze zó
weer vertrokken en kan het (te) lang duren voor je weer vis op je stek krijgt.

Lamin-ate

Barbeel heeft een voorkeur voor hard stromend, zuurstofrijkwater. Dat alleen al maakt het gericht en secuur aanvoeren van een barbeelstek vaak uiterst lastig. Sinds kort is
er een nieuw, innovatief product op de markt: Lamin-ate
van de firma DSK Pellets uit Deurningen. In aflevering no.
78 van ons magazine wijdde Leon Haenen al een uitgebreid artikel aan dit stroperige goedje. Het is verkrijgbaar in
verschillende smaken en kleuren en laat zich thuis prima
mengen met bijvoorbeeld grondvoer of gemalen pellets. Je
krijgt dan een taaie massa waaruit voerballen gemaakt kunnen worden of waarmee een voerkorf kan worden gevuld.
Doordat er geen water aan te pas komt, is de houdbaarheid van aangemaakt voer vrijwel onbeperkt en – misschien wel het allerbelangrijkste – de oplostijd onder water
een veelvoud van die van een klassiek voertje.

Hoog water

Wanneer de rivieren hoog staan en
het hard stromende water de kleur van
chocolade heeft aangenomen, is het
gebruik van zware hengels een must.
Zelfs een ondermaatse vis zal in dergelijk snelstromend water de zwaktes
van een verkeerde hengelkeuze al snel
bloot leggen. Voor deze zware omstandigheden worden hengels gevraagd met de
nodige reserve en dat betekent al gauw zo’n 2 lb plus. In de Korum range wordt
een 13ft 180 gram barbeelhengel aangeboden, die speciaal werd ontworpen
voor de grote rivieren onder zware omstandigheden. Gebruik beslist ook een dikkere hoofdlijn en onderlijn. Maak je geen zorgen over het gebrek aan subtiliteit; in
het gekleurde water valt dit niet op. Wanneer de waterstand hoog is en het water
richting Noordzee giert, gaat dit gepaard met veel vuil in het water. Plaats daarom
een float stop boven je montage, opdat de rotzooi die zich nu in je lijn verzamelt
zich concentreert tegen de float stop en daardoor niet in je montage terecht komt.
Dit voorkomt dat je die montage voortdurend moet schoonmaken, om daarmee
te voorkomen dat alles in de knoop geraakt. Ook is het belangrijk dat je de hengels
hoog afsteunt. Hoe minder lijn er in het water ligt, des te minder stroomweerstand
je ondervindt en dus ook des te minder vuil op de lijn.



Zorg er voor dat de maden waarmee
je gaat vissen thuis al goed worden
schoon gemaakt. Dat betekent in de
eerste plaats dat je er altijd de dode
exemplaren uit dient te zeven, inclusief
alle troep. Daarna de maden door
grof maïsmeel laten kruipen, zodat ze
ontvet worden en kurkdroog. Stop de maden ook niet in een te kleine bak, dan
gaan ze heel snel ‘zweten. Vlak voordat je naar het water gaat, doe je er goed aan
de maden van een heerlijke ‘geurtje te voorzien. Kies daarbij voor een product in
poedervorm, zoals bijvoorbeeld de cheese and garlic shaker van Sonubaits. De
maden die je gebruikt bij het vissen dienen altijd kurkdroog te zijn. Natte maden
gaan namelijk zweven en zorgen ervoor dat de vis van de stek verdwijnt.

Geur

Geur maakt een enorm verschil in gekleurd water en een fatsoenlijke hap is ook
makkelijker om de vis op te sporen. Een groot stuk lunchmeat is in deze omstandigheden bij mij favoriet, maar ook dat haakaas dien je van wat extra geur en
smaak te voorzien, bijvoorbeeld met additieven Knoflook, Spicy of Krill. De Shaker
flavour van Sonubaits dient voor dit doel bijvoorbeeld geweldig. Ook een dubbele
15 mm halibut pellet is geen probleem voor een hongerige barbeel en kan ook
in hard stromend en daardoor troebel water goed door hem worden gevonden.
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Kaas aan de hair

Kaas is misschien wel het bekendste
aas voor barbeel en werd volgens
de Engelse visserijliteratuur zelfs
in de Middeleeuwen al toegepast.
Doorgaans wordt kaas gebruikt in
combinatie met een hairmontage.
Natuurlijk kun je daartoe een homp
– bij voorkeur wat oudere en dus
hardere – kaas met een mesje op
maat snijden, maar dit gaat nog veel gemakkelijker met een appelboor of z’n
speciaal aasboortje. Altijd vanuit de korst boren en de uitgestoken cilinder met
de korstzijde naar de haak toe op de hair monteren. Zo blijft het aas beduidend
langer zitten. En gebruik in plaats van een boilie- of pelletstopper eens een felgekleurde imitatie maïskorrel.

Mike’s keukentips
Op tv worden we overspoeld met
allerlei kookprogramma’s en mede
daardoor is het aanbod aan exotische
ingrediënten de laatste tijd werkelijk
geëxplodeerd. Ik vind het leuk om
in mijn visserij niet alleen gebruik te
maken van de kant-en-klare baits en
additieven, maar daarnaast ook zelf
lekker wat de experimenteren in de
keuken. Er zijn diverse ingrediënten
die je in een toko of goed geoutilleerde supermarkt kunt kopen en
die heel goed inzetbaar zijn voor de
barbeelvisserij.
Denk bijvoorbeeld aan de diverse
vissauzen en -pasta’s die worden verkocht voor het maken van heerlijke

currygerechten. Die zijn in verschillende smaken te koop, zoals vis,
garnalen, oester en inktvis. Het basisingrediënt is ansjovisextract dat men
heeft laten fermenteren. Door het
fermentatieproces zijn de oliën uit de
vis wateroplosbaar geworden en dat
maakt ze ideaal voor het verspreiden
van een geur- en smaakspoor onder
water. Het spul is geschikt om je pellets in te weken, door het grondvoer
te mengen of om een broodpasta
mee te maken, die je vervolgens om
je haakpellet kunt kneden. Op internet kun je veel van deze curryrecepten vinden.
Ook garnalenpasta is een veelvoorkomend ingrediënt van de Aziatische en

Te kust en te keur te koop in iedere Toko en topsmaakmakers voor je
barbeelvisserij.

Zo’n pregnante garnalengeur is voor een beetje
barbeel onweerstaanbaar…

Chinese keuken. Garnalenpasta is het
resultaat van de gecontroleerde fermentatie van garnalen. De geur ervan
kan zeer penetrant zijn. Je komt het
in de toko tegen als pasta, in blokken
of in gemalen vorm. Zo’n pregnante
garnalengeur is voor een beetje barbeel onweerstaanbaar…
In de karperwereld is ‘trassi’ een
oude bekende, die als ingrediënt zijn
sporen in de zin van ‘attractor’ heeft
verdiend. Je kunt het
toepassen door je
voerkorf pellets er
in te weken, je kunt
het door je grondvoer mengen en
ook dit is een perfect
ingrediënt voor het
maken van bijvoorbeeld een broodpasta..
Tenslotte willen wij
jullie graag ook wijzen op knoflookpasta.
Deze heeft Mike de
laatste tijd standaard in
mijn visbagage zitten.
Dit ingrediënt gebruik
ik graag in combinatie
met de visoliën zoals
heilbotolie en zalmolie
die ik toepas om mijn
haakpellets in te bewaren.
Door de ingetrokken visolie breekt die haakpellet
minder snel af en het knoflookgeurtje is voor de barbeel
niet te weerstaan.
Mike Adamzek, Nico Breevaart,
Cees van Dongen, Leon Haenen
en Tim Jansen
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Niet alleen
de mens
weet
‘knof’ te
waarderen!
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