
Willem Stolk en Jochem Myjer naderen het einde van het roofvisseizoen –en altijd weer is dit 
een belevenis op zich. Dit keer richten ze hun pijlen op het beneden rivieren gebied. Tijdens deze 
expeditie bereiden de heren zich tevens voor op het NKS Rivieren 2015. Als het tweetal eenmaal op 
het water zijn dan gaan de remmen los en gaan ze op in de natuur en het avontuur…

THE JACKALL’S 
ON THE MOVE…

TUSSENSTOPS…
Het is pure toeval dat de show van Jochem “Even 
geduld aub…” als titel draagt. Iedereen die vist 
weet dat ‘geduld’ een basis is waar we altijd een 
beroep op moeten doen. Vissen op roofvis is nou 
eenmaal een verhaal zonder einde, want elk uur 
van de dag kan het aasgedrag plots veranderen. 
Geduld is dan net zo belangrijk als een goed 
kunstaasje of het gebruik van een dieptemeter. 
De voorlaatste dag van het seizoen besluiten we 
om naar het beneden rivierengebied te gaan. Een 
prachtig decor, waar de invloed van het getijde op 
het aasgedrag van snoekbaars en baars, best groot 
is. Afgaand tij is op de een of andere manier altijd 
beter dan opkomend water.  

We vertrekken vanaf het Hollandsdiep en op weg 
naar de Oude Maas maken we enkele tussenstops. 
Op een aantal ondiepe plateaus werpen we, vijf 

inch shads aan een 10 grams loodkop, driftig op 
zoek naar rovers. Jochem pakt al snel een mooie 
baars en een eerste kreet van blijdschap klinkt over 
het zoete nat. Een magnifieke vis laat zich zien en 
mag snel weer terug het water in. Het blijft daarna 
even stil, maar uit het niets krijg ook ik een dikke 
rammel op een witte shad. Op slechts twee meter 
water kon de snoekbaars er niet vanaf blijven; 
aanslag, dril, netten… en weer terug in het zoete 
nat… De kop is eraf!

ON THE MOVE…
Het is best een eind varen vanaf Willemstad, maar 
juist dat is een machtig avontuur. Na de eerste stop 
varen we richting Moerdijk en natuurlijk kruipen 
we dicht tegen een peiler aan om ook daar onze 
shads af te laten zinken. Hier staat duidelijk meer 
stroming en de 10 gram wordt vervangen door 
een 18 grams loodkop aan wederom een witte 

PR voor Jochem…. Yaaaaaaaa!!
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shad. Beide werpen met de stroom mee richting de 
peiler. Het is altijd oppassen geblazen omdat er veel 
stenen liggen. Jochem tikt subtiel en met uiterste 
concentratie zijn kunstaas op -en terwijl ik ernaar 
kijk, zie ik dat er een vis op klapt. Zijn reactiesnel-
heid is als die van een luipaard, want de vis hangt 
binnen een oogwenk. De vis is oersterk en zo te 
zien is het een dikke. Krommer kan de hengel niet 
buigen en schiet onder de boot. Jochem is stil… de 
adrenaline wordt in kannetjes aangemaakt, maar 
plots… Los! Damn, das echt jammer. Jochem 
vraagt zich af wat hij verkeerd deed, maar acht, het 
hoort erbij. We vangen twee vissen bij de brug en 
daarna vertrekken we naar de volgende stek. 

We varen via de Dordtse Kill naar de Oude Maas, 
maar halverwege stoppen we ook hier om een paar 
worpen te maken. Dit keer met een DT6. Deze 
pluggen werpen als een kogel die uit een loop 
schiet en na enkele omwentelingen van de molen 
zijn ze meteen op diepte. We vissen hier erg graag 
mee en vooral tegen stenen kanten waar het snel 
diep afloopt. Na een twintigtal worpen mis ik een 
vis en terwijl Jochem me uitlacht vergrijpt een 
prachtige baars zich aan de DT. Die is toch binnen.

OUDE MAAS
Hierna varen in een rap tempo richting de Oude 
Maas bij Zwijndrecht en maken hier een aantal 
driften - met de stroming mee. Dit doen we met 

een Finn S 7 inch shad. De visserij op dit stuk 
Maas is uitdagend omdat er veel grote schepen 
varen en het water altijd in beweging is. Daarnaast 
is de bodem erg ‘pikkelig’, wat betekent dat je snel 
vast zit als je niet geconcentreerd bent. We driften 
in een rap tempo tussen de drie en vijf meter 
diep. Ook hier duurt het slechts een kwartier 
voordat de eerste beuk wordt opgevolgd door 
een pracht snoekbaars. We varen snel weer terug 
en maken eenzelfde drift. Wederom is het raak 
en beide vangen we binnen een uur drie mooie 
vissen. Stiekem kijken we elkaar aan en kleine 
twinkelingszz verraden onze blijdschap. We leggen 
de hengels neer en varen richting Spijkenisse. Voor 
de brug stoppen we en maken ook hier binnen de 
boeienlijn lange driften. Even geduld a.u.b.… Het 
duurt zeker een half uur voordat we een tik krijgen 
-en die missen we ook nog! Dit ritueel herhaald 
zich wel vijf keer! Plots missers…

MAGIC EXPERIENCE
Onze hengels met rubber bergen we op en we 
besluiten om met dood aas aan de gang te gaan. 
Jochem met een dropshotrig en ik een fireball. 
Ook de hengels passen we hierop aan omdat de 
hengeltip bij deze visserij zachter moet zijn. Meteen 
aanslaan bij een beet levert namelijk veel missers 
op. Beter is het om de vis even een seconde of twee 
de tijd te geven. Dit lukt vaak niet omdat je uit 
reactie aanslaat. Vandaar een specifieke hengel voor 
deze visserij. Daarnaast is het aasgedrag vaak ook 
anders in vergelijk met kunstaas. Regelmatig krijg 
je relatief zachte aanbeten (met dood aas) en juist 
een zachte top maakt dan het verschil. 

We vangen hier wederom drie vissen en onze lol 
kan niet op. Ook nu is het driften de juiste aanpak. 
We verspelen ook nog een aantal mooie vissen, 
maar dat hoort erbij. Rond de klok van twee 
varen we terug en hebben we beiden het gevoel 

“TERWIJL JOCHEM ME UITLACHT 
VERGRIJPT EEN PRACHTIGE 
BAARS ZICH AAN DE DT”

Twee tevreden lieden die van elke visdag  
volop genieten.
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dat de wereld om ons heen niet bestond. A Magic 
experience…

Als afsluiter heb ik mijn zinnen gezet op een stek op 
het Haringvliet. Een takke eind varen, maar ach… 
Jochem stuurt messcherp langs de boeienlijn en met een 
aardig tempo brengt de zescilinder ons op de plaats van 
bestemming. Op de drift werpen we richting de oever en 
tussen de 3 en 7 meter dalen onze shads af. Het duurt 
toch een tijdje voordat… BAMBAM, tegelijkertijd 
krijgen we een enorme beuk op ons kunstaas en beide 
staan we plots met een kromme hengel. De vinnige 
bewegingen verraden baars -en ja hoor twee prachtige 
exemplaren kan ik in hetzelfde schepnet binnen halen. 
Voor Jochem een PR en ik mag me gelukkig prijzen 
met een 50tiger. Blij als kinderen gaan de foto’s snel via 
whatsapp naar vrienden. Even wat oogjes uitsteken, nee 
hoor, gewoon om te delen. Een beter moment om te 
stoppen is er niet -en ik vaar terug…

In de haven aangekomen, boot traileren, spullen 
opruimen en na een warme omhelzing gaan we weer 
verder met ons ‘leven’… We hebben in ieder geval een 
super avontuur beleefd en gewoon keihard gevist. Ter 
voorbereiding op het NKS Rivieren is de basis gelegd. 
Ook al winnen we niets, de 
voorpret is voor ons 
al een hoofdprijs 
die onbetaalbaar 
is…

MEI - JULI 2015

9 en 10 mei, Nrd Hollands kanaal 
1e en 2e  wedstrijd Topcompetitie Feeder 2015 
Licentiehouder.

10 mei,  Kanaal door Voorne, max 150 pers.   
Wout van Leeuwen Hengelsport organiseert een 
Vrije Hengel i.s.m. SVBD.
Wedstrijd van 9.00 - 13.00 uur.
Info + inschrijven  bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: De Magneet te Zuidland

16 mei, Bergse Maas, Selectie Feeder
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Selectie NK vrije hengel
Opgeven bij uw secretaris van uw vereniging
Alleen info bij dhr. A.J.A. Verheijen 
Tel: 0162 - 691 004 of www.sportvisserijzwn.nl

17 mei, Kanaal door Voorne, 
Selectie wedstrijd Dobber dragend.
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Selectie NK individueel en korpsen
Vaste hengel en Matchhengel
Opgeven bij uw secretaris van uw vereniging
Alleen info bij dhr. A.J.A. Verheijen 
Tel: 0162 - 691 004 of www.sportvisserijzwn.nl

07 juni,  Vlaardingsevaart, max 60 pers.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup II. 
Vrije Hengel van 9.00 - 14.00 uur, 
Info + inschrijven  bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 7.00 uur.

20 en 21 juni, Kanaal Gent-Terneuzen
Sas van Gent, 3e en 4e  wedstrijd Topcompetitie 
Feeder 2015. Licentiehouder.

27 juni en 28 juni, Vlaardingsevaart, max. 45 kp. 
SVBD en Wout van Leeuwen organiseren de 24 uurs 
van Vlaardingen. Vrije hengel van 11.00 - 11.00 uur.
Info + inschrijven  bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 8.00 uur.

 12 juli,  Vlaardingsevaart, max 60 personen.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup III.
Vrije Hengel van 9.00 - 14.00 uur, 
Info + inschrijven bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 7.00 uur.
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