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Er is de laatste jaren veel geschreven over visveiligheid en de bijbehorende systemen en 
dat is een hele goede zaak. Echter lijkt het inmiddels bijna ‘not done’ om in de buurt van 
obstakels te vissen, laat staan er zeer dicht tegenaan. Obstakels zijn en blijven ware pleis-
terplaatsen op ieder water waar deze zich bevinden. En op de juiste manier kan hier nog 
steeds verantwoord worden gevist. Maar daar moet je wel wat voor over hebben en bereid 
zijn om van je stretcher af te komen en realiseren dat je niet even bij je buurman kunt 
langsgaan om een praatje te maken (want ik heb toch mijn receiver in mijn zak zitten…)!

Extreme obstakelvisserij
op een verantwoorde manier
Tekst en foto’s: Dennis de Wilde

zijn maat slechts twee vissen weten 
te vangen. Er zitten wel enkele hele 
mooie vissen tussen, dus beide heren 
zijn uiteindelijk wel tevreden met de 
resultaten. Stek 17 &18 zijn één van 
de meest extreme obstakelstekken van 
het meer. Je vist tegen een langgerekt 
eiland op zo’n 80 meter afstand waar 
na een grote storm enkele jaren gele-
den een hele serie bomen in het water 
is gevallen. Deze omgevallen bomen 
werken natuurlijk als een magneet op 
de karpers en vaak zijn er wel wat vis-
sen aanwezig in de takkenjungle. Deze 
stek vergt uiteraard wel een zeer aan-
gepaste aanpak, want je zult begrijpen 
dat door de enorme hengeldruk de 
vissen inmiddels flink op hun hoede 
zijn.
Vooraf hadden we besloten om slechts 
overdag te zullen vissen. We hebben 
hier meerdere redenen voor; ten eerste 
omdat deze stekken normaal gezien 
de meeste aanbeten tijdens de dag op-
leveren. Ook het feit dat het beide een-

persoon stekken betreft die ongeveer 
80 meter uit elkaar liggen en je dus 
alles alleen moet doen, maakt het vis-
sen overdag een stuk eenvoudiger. Bo-
vendien is de visserij tegen de obsta-
kels eentje die erg intensief is, je moet 
eigenlijk de gehele dag strak achter 
je hengels zitten en zo snel mogelijk 
reageren op een aanbeet. Liggend of 
slapend in je bivvy duurt dit natuur-
lijk enkele seconden langer, wellicht 
dus ook net die paar seconden te laat. 
Visveiligheid staat natuurlijk voorop. 
Bovendien is het ook een tactische zet 
om ’s nachts de stekken rust te geven, 

in de avond nog wat aan te voeren en 
vroeg in de ochtend het wekkertje te 
zetten om de hengels weer in positie 
te brengen. Als laatste is het ook wel 
aangenaam om na een dag in je eentje 
gevist te hebben even in de avond bij 
elkaar te zitten, samen onder het genot 
van een hapje en een drankje de dag 
door te kunnen nemen. 
Echter blijkt dat onze voorgangers de 
meeste aanbeten in de nacht kregen, 
dus bij aankomst begint de twijfel al 
over de gekozen tactiek! Ik besluit om 
de eerste nacht door te vissen en de 
tweede nacht niet en dan weer verder 

Een water waar extreme obstakelvis-
serij bij uitstek van toepassing is, 

is het befaamde Rainbow Lake in het 
zuiden van Frankrijk: Begin september 
reis ik af naar Rainbow met mijn vis-
maat Jan Nolet om een weekje op stek 
17/18 te vissen. Het is Jan zijn eerste 
kennismaking met Rainbow en direct 
bij aankomst geeft hij aan dat mijn 
enthousiasme vooraf niet ongegrond 

was! Afgelopen maart had ik al lich-
telijk mogen proeven aan de vruchten 
die Rainbow je te bieden heeft. Een 
mix van een ongelofelijke atmosfeer, 
een waanzinnige omgeving, de gewel-
dige onderlinge sfeer en natuurlijk de 
monsterkarpers die dit meer herbergt. 
Rainbow is voor velen het ultieme wa-
ter waar de extreme omstandigheden 
het uiterste van je ervaring en kunde 

vergt, het is zeker geen water voor be-
ginners! Voor veel vaste Rainbowgan-
gers is het waarschijnlijk het water wat 
ze tot hun ‘pensioen’ zullen blijven be-
vissen en dat zegt genoeg. 

IntEnsIEvE vIssErIj
Op stek 18, waar ik zal gaan vissen, 
heeft mijn voorganger zes vissen 
weten te vangen en op stek 17 heeft 
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te kijken. Zo wed ik een beetje op twee 
paarden, maar realiseer me wel dat die 
nachten doorvissen betekent dat er ab-
soluut niet geslapen kan worden.

MaxIMalE druk
Als eerste stappen Jan en ik samen in 
de boot om de beide stekken eens 
goed van dichtbij te bekijken. Aange-
zien Jan voor het eerst op Rainbow is, 
maakt hij nu dus ook voor het eerst 
echt kennis met de obstakels. Jan is 
flink onder de indruk, bijna geïnti-
mideerd door de obstakels! Gelukkig 
weten we welke delen bevisbaar zijn 
en vooral welke delen absoluut onmo-
gelijk op een verantwoorde manier te 
bevissen zijn. Deze stekken vergen het 
absolute maximale van het materiaal 
en er is dus geen ruimte voor subtili-
teit: 35 lb gevlochten hoofdlijn, 80 lb 
Unleaded leaders en 40 lb Unleaded 
onderlijnen, een maat 1 of 2 Solar 101 
Stronghold haak en een zwaar lood 
aan loodclip volmaken de set up. De 
gebruikte aasaanbieding is de inmid-
dels beroemde Kebab Rig, ontworpen 
door Martin Locke. Deze rig bestaat uit 
een multi-rig met daarop twee boilies 
of dumbels met daartussen een stukje 
plastic aas. Het belangrijkste is dat er 
tussen de aasjes een kleine tussen-
ruimte zit, dit om het geheel flexibel 
te houden waardoor het ontzettend 
moeilijk voor de vis is om uit te spu-

gen. 
Hengels dienen ook in het bezit te zijn 
van een flinke ruggengraat, mijn keuze 
gaat in dit geval uit naar Sonik NCT’s 
in 3 en 3¼ lb testcurve. Deze hengels 
hebben een ongelooflijke power die in 
deze extreme omstandigheden perfect 
tot hun recht komen. Aangezien de 
obstakels je dwingen om alles volledig 
‘locked up’ te vissen, dienen de hen-
gels ook stevig en vast in de steunen 
te worden geplaatst. Doe je dit niet, 
riskeer je het verlies van een hengel 
(of een duik erachteraan het water 
in!). De aanbeten zijn, mede door ge-
bruik van gevlochten lijn op relatief 
korte afstand, zo heftig dat je echt bin-
nen enkele seconden de hengel moet 
oppakken anders riskeer je dat de vis 
de takken alsnog bereikt. Wat hierbij 
belangrijk is, is dat je met de hengel 
zo’n 10 meter naar achteren loopt 
bij de aanbeet. Probeer je de vis op 
de normale manier (dus op de plaats 
blijven staan) uit de takken te krijgen, 

dan is de kans vele malen groter dat 
de vis de obstakels bereikt. Doordat 
je zo snel reageert op een aanbeet en 
een stuk naar achter loopt, ontneem je 
de vis de mogelijkheid om snelheid te 
ontwikkelen en kun je hem uit de tak-
ken dirigeren. Het is in het begin echt 
wel even wennen, maar het is echt dé 
manier om in deze extreme omstan-
digheden probleemloos, veilig en dus 
succesvol te kunnen vissen. 
Een visveilig systeem is uiteraard een 
vereiste, voor mij is dan een loodclip 
die je met een pinnetje aan de wartel 
kunt fixeren; een zeer goed en bewe-
zen systeem. Immers, de clip zit vast 
en dus kan alleen het lood lossen, wat 
de kans op succesvol landen natuurlijk 
enorm vergroot. Mocht een vis toch 
vast komen te zitten, dan dien je goed 
voorbereid te zijn om de vis alsnog 
te kunnen landen. Ten eerste moet de 
boot natuurlijk altijd klaar liggen om 
er direct in te kunnen springen wan-
neer het nodig is. Een handig en ef-
fectief hulpmiddel is onder andere 
een schepnetsteel met grote V-steun. 
Je kunt de lijn hiermee vaak vrij een-
voudig van een tak schuiven zodat de 
lijn weer vrijkomt en de vis veilig af-
gedrild kan worden. Ook een schaartje 
en stuk hout in de boot (in mijn geval 
een hamer) kunnen helpen een vis als-
nog te landen. De schaar dient om de 
lijn, die bijvoorbeeld in een diepgele-
gen en onbereikbare tak vast zit, door 
te knippen, vervolgens onder een tak 
door te halen en weer vast te knopen 
en vaak alsnog de vis veilig te kunnen 
landen. Het stuk hout kan handig zijn 
om een geheel vast gekomen lijn los te 
trekken (alleen in geval je zeker weet 

De kop is eraf, 
niemand had 
overdreven 
hoe heftig de 
aanbeten op 
deze stek zijn!
Dennis de Wilde

De hulp
middelen om 
een vastge
zwommen vis 
toch veilig uit 
de takken te 
krijgen.
Dennis de Wilde

Line Biters 
 zorgen voor 
meer vis op de 
kant onder deze 
 omstandigheden.
Dennis de Wilde

- obstakelvissen -



6  Karper Karper  7

zwemmers en bij iedere piep spring 
ik direct van mijn stretcher (slaap 
bovenop mijn slaapzak en niet erin), 
want één piep kan al een aanbeet be-
tekenen! Ook in de ochtend volgen 
regelmatig lijnzwemmers maar de 
aanbeet blijft vooralsnog uit. Ik wijt 
dit aan de eerder genoemde graskar-
pers (zijn inmiddels 25 kg plus!) en 
besluit om toch maar om te stoppen 
met de particlemix in de hoop dat de 
graskarpers verder zullen trekken. Aan 
het einde van de ochtend, het is in-
middels al tegen de 30 graden, volgt 
dan de verlossende aanbeet. Enkele 
vrienden hadden me al verteld over de 
heftige aanbeten en ze hadden niets te 
weinig verteld! De hengel wordt bijna 
uit de steunen getrokken en met mijn 
hart in mijn keel gris ik de hengel uit 
de steunen, stap direct met de hand op 
de spoel een paar passen naar achteren 
en weet de vis zonder problemen weg 
van de bomen te dirigeren. Als de vis 
zo’n 10 meter van de bomen is, durf 
ik voor het eerst adem te halen en kan 
ik de slip ietsje los draaien.
De vis is vrij sterk en draait nog zo’n 
5 minuten rondjes onder de kant. Het 
water op Rainbow is vrij donker van 
kleur, dus zie je vaak pas wat voor vis 
je in de kuip hebt als deze aan de op-
pervlakte verschijnt. Een flinke schub-

karper laat zich uiteindelijk in het net 
loodsen en het is gelijk een hele goeie! 
Het is een langgerekte vis van 22 kg 
en ik ben in mijn nopjes! Terugkijkend 
op de heftige aanbeet snap ik wat men 
bedoelde met het verschil tussen een 
lijnzwemmer, een aanbeet van een 
graskarper (die je bijna nooit vangt 
overigens) en een heuse aanbeet, wat 
een geweld! 

nIEt norMaal!
Volgens plan vis ik de tweede nacht 
niet en gaat om 6 uur in de ochtend 
de wekker om de hengels uit te varen. 
Het is nog donker als ik de eerste hen-
gel uitvaar, maar zonder moeite vaar 
ik alle drie de hengels naar de stek-
ken. Vooraf heb ik goed gekeken bij 
welke boomtoppen aan de overkant 
de stekken zich bevinden om in het 
donker deze richtpunten aan te kun-
nen houden. De volgende dag weet ik 
naast een mooie spiegel van 25 pond, 
een waanzinnige schubkarper van 52 
pond te vangen. Dit betekent dat ik na 
12 jaar eindelijk mijn pb weer eens 
weet te verbreken, stiekem had ik hier 
natuurlijk op gehoopt en als er één 
water is waar je dit kunt doen is het 
Rainbow wel!
In het begin van de avond draait Jan 
volgens plan de stokken binnen om 

bij mij op de stek gezamenlijk te eten 
en een biertje te drinken om de vangst 
te vieren. Dit doen we dus om en om 
zodat we beide een hele avond kunnen 
doorvissen. Ik vis deze nacht volgens 
plan door en uit het niets volgt om half 
twee een aanbeet en op blote voeten 
en zonder bril vlieg ik op de hengel af 
en weet de vis wederom zonder pro-
blemen te landen. Een schub van 32 
pond wordt snel op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Om de stek niet te versto-
ren besluit ik de hengel niet terug uit 
te varen. Na het ontbijt de volgende 
morgen, ververs ik de twee overgeble-
ven hengels en ook de derde hengel 
gaat terug op zijn plaats. De hengels 
liggen nog maar net in en er volgt na 
een half uurtje een rustige aanbeet. 
De lijn loopt rustig strak totdat hij 
zo strak staat dat de lijn in de lichte 
wind begint te zingen! Ik sla aan op 
een massief gewicht en even denk ik 
dat ik vastzit. Langzaam komt er echter 
beweging in en kan ik de benodigde 
10 meter achteruitlopen, maar echt 
gemakkelijk gaat dit niet. Na ruim een 
kwartier drillen, waarbij de vis me alle 
hoeken van het water laat zien, zie ik 
in het troebele water het silhouet van 
een gigantische spiegel langs glijden. 
Mijn benen veranderen direct in dril-
pudding en ik kan alleen maar hopen/
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dat de vis er niet meer aanzit) indien 
de lijn uit het obstakel moet worden 
verwijderd. Met 35 lb braid en 80 lb 
leader gaat dit niet met blote handen 
lukken, dat kan ik je verzekeren! Enige 
optie is om de lijn een aantal keren 
rond het stuk hout te wikkelen en dan 
kapot- of alsnog los te trekken. 

opgElucht adEMhalEn
Nu zijn er ongetwijfeld lezers die 
de wenkbrauwen fronzen bij de bo-
vengenoemde methoden om in deze 
extreme omstandigheden te vissen. 
Ik kan je vertellen dat er zeer wei-
nig vissen op Rainbow zwemmen 
die in de volksmond ‘pagegaaien’ 
worden genoemd. Vissen die dus de 
tekenen van grote hengeldruk tonen 
met beschadigde bekken. Mits er 
zeer scherp wordt gevist is de vis-
serij echt zeer verantwoord en kan 
zeer succesvol zijn. Dit betekent dus 
wel dat je de gehele dag strak achter 
je hengels dient te zitten en als een 
zeevissers constant naar de hengel-
toppen aan het staren bent. Iets wat 
behoorlijk vermoeiend is, maar o 
zo spannend! Een handig hulpmid-
del hierbij zijn de zogenaamde Solar 
Line Biters. Deze ‘wakertjes’ hang 
je in je lijn voor je beetmelders en 
bewegen vaak al minuten voordat je 
een aanbeet krijgt, aangezien ze ook 
lijnzwemmers detecteren. Er danste 
soms wel een half uur een Line Biter 
voordat de daadwerkelijke aanbeet 
volgde. Je zit in zo’n geval dus echt 
op het puntje van je stoel en durft 
niet eens te gaan plassen als je nodig 
moet! Komt de aanbeet, dan volgt 
een aantal zeer spannende seconden 
aangezien je de vis van de obstakels 

dient te loodsen. Dit is geen pro-
bleem, als je maar bovenop je hen-
gels zit! Heb je de vis zo’n 10 meter 
binnengehaald, dan kun je opgelucht 
ademhalen en kun je de vis in open 
water afdrillen. Martin Locke, goede 
vriend en eigenaar van Solar Tackle, 
noemt stek 18 zelfs de meest span-
nende en beste ‘grotevissenstek’ ter 
wereld! 

lIjnzwEMMErs
Ondanks dat je op Rainbow met vier 
hengels mag vissen, besluit ik om 
met slechts drie hengels te vissen. Dit 
omdat de visserij al intensief genoeg 
is en een lijn minder alleen maar een 
positief effect kan hebben op de stek. 
Op het gebied van aas hink ik op twee 
gedachten, enerzijds het gebruik van 
een mix van gecrushte Clubmix Su-
preme boilies, 365 pellets en Bag Mix 
van Solar in combinatie met Dynamite 

Baits Chilly Hemp en Mixed Particles 
en anderzijds slechts het gebruik van 
alleen de Solar Clubmix Supreme 
boilies in klein dumbells en 15 mil-
limeter formaat. De Clubmix Supreme 
is een doorontwikkeling op de uiterst 
succesvolle Clubmix en op moment 
van vissen nog in testfase. De reden 
van de twijfel tussen het gebruik van 
de mix en alleen boilies is het feit dat 
dit deel van het water een aantal resi-

dente graskarpers bevat en deze kun-
nen zich flink storten op de mix van 
particles en pellets.
Ik besluit om met de mix te starten. 
De eerste nacht krijg ik erg veel lijn-

- obstakelvissen -
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smeken dat de haak netjes blijft zitten 
waar deze nu zit. Bij het landen moet 
ik het schepnet nog meer schudden 
dan bij die grote schubkarper, hij past 
er maar net in! Bij het uit het water 
tillen van het schepnet kan ik er niet 
omheen; deze vis gaat dik over de 25 
kg heen! Ik besluit de vis eerst te we-
gen voordat ik Jan roep, stel je voor 
dat ik me vergis en hem voor niets zijn 
hengels weer laat indraaien om langs 
te komen. Bij het onthaken zie ik dat 
ik me absoluut geen zorgen hoefde 
te maken over eventueel losschieten, 
met de grootste moeite krijg ik de 
101 haak eruit. Wanneer ik de vis op 
de onthaakmat leg zie ik pas echt hoe 
groot de vis is, de binnendiameter van 
de JRC Extreme mat is 100 cm en de 
vis past er niet in! Nu snap ik waarom 
JRC grotere matten laat maken met een 
binnendiameter van 130 cm, speciaal 
voor Rainbow ontworpen. Overigens 
wil ik bij deze JRC een compliment 
geven voor het feit dat Rainbow Lake 
hebben voorzien van onthaakmatten 
en weighslings, deze prachtige vissen 
verdienen de best mogelijke behande-
ling! Bij het wegen haal ik even flink 

adem, want diep van binnen weet ik 
eigenlijk al hoe zwaar de vis moet 
zijn. De naald slaat snel door over de 
25 kg, over de 30 kg en blijft trillend 
op 30.6 kg steken! Ik roep Jan met de 
mededeling dat hij de stokken maar 
even moet binnendraaien. “Heb je een 
goeie dan?” Heel ‘koeltjes’ roep ik: 
“30.6 kg spiegel! Niet normaal!!” Het 
fotograferen en filmen gebeurt in een 
roes en op de automatische piloot en 
voor ik het weet sta ik in het water om 
de vis terug te zetten.

BEwustE kEuzEs
Na deze vangst besluit ik vanaf nu al-
leen nog maar overdag te vissen en 
de nachten lekker te slapen. De dagen 
zijn sowieso succesvoller dan de twee 
nachten tot nu toe en bovendien geef 
ik Jan zo ook meer kans op een vis, 
want hij wacht nog steeds op zijn eer-
ste aanbeet. Die avond vieren we de 
vangst dan ook ruim op de stek van 
Jan en genieten we van de mooie zo-
meravond met oogverblindende zons-
ondergang. De rest van de week vang 
ik nog enkele fraaie vissen tot 38 pond 
en ook Jan weet uiteindelijk drie vis-

sen te vangen tot 43 pond, wat voor 
hem ook een nieuw pr is.
Al met al kan ik natuurlijk terugkijken 
op een fantastische week en ben zeer 
tevreden met het feit dat ik niet één vis 
in de obstakels heb verspeeld. Ik heb 
wel enkele losschieters gehad, maar 
daar ontkom je bijna niet aan. Door 
een aantal bewuste keuzes te maken op 
het gebied van je visserij kun je ook in 
deze extreme omstandigheden prima 
en verantwoord vissen. Dit betekent in 
mijn geval dus wel een beperkt aan-
tal visuren door slechts tweemaal een 
nacht door te vissen, met daarbij ge-
nomen geen slaap gedurende die twee 
nachten. Hiernaast hebben we ervoor 
gekozen om apart van elkaar te vissen 
(sommigen bevissen stek 18 met twee 
man) om onze kansen te optimalise-
ren, maar een gezamenlijke stek is na-
tuurlijk veel gezelliger! Tja, soms moet 
je keuzes maken! Als ik weer moet kie-
zen, weet ik het wel!

Dennis de Wilde
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