bootvissen

Met de kajak op zee

dient af te wachten of het die vis
behaagt om dichterbij te komen?
Ik ken enkele stekken waar vooral
in het voorjaar veel vis aanwezig is,
maar die helaas totaal onbereikbaar
zijn zonder boot of kajak. Verder ben
je geruisloos met een kajak en je kunt
heel ondiep water bevissen. Je hebt
heel veel vrijheid en je bent ook heel
mobiel. Je laadt je kajak op de auto en
je kunt overal heen. Mogelijkheden
te over, als je erover gaat nadenken.
Verder blijf je fit en het vangen van
vis is eigenlijk een mooie bonus.
Ook de toe te passen vistechnieken

wateren is het zelfs verboden om

zijn legio; je kunt trollen of werpen

met een vaartuig zonder motor te

met plugjes, verticalen, vliegvissen,

varen; daarover later meer. Het zal

spinvissen of gewoon met aas vis-

misschien ook wel een beetje eng

sen. Ik sprak een kajakker uit België,

zijn om met een kleine kajak het wei-

die net voorbij de derde bank altijd

de sop op te gaan en enige training

leuk schar, schol, bot en paling weet

is wel vereist. Ook zul je wel eens nat

te vangen. Hij gaat gewoon met zijn

worden door overkomend water en

fietsje van huis met zijn kajak achter

zul je al je spullen moeten aanpassen

zich aan en vervolgens zo vanaf het

en waterdicht moeten opruimen.

strand het water op.

Van een kajakvisser wordt bovendien

Sommige viskajaks hebben heel veel

verwacht dat hij netjes en geordend

bergruimte en je kunt dus allerlei

is, want je bevind je in een uiterst

materialen meebrengen. De meeste

beperkte ruimte en rotzooi maken

viskajaks zijn ontworpen om ook een

is er niet bij. Dit is voor een notoire

fishfinder, anker of roer te kunnen
plaatsen en zijn standaard al voorzien
van enkele hengelhouders, maar je
kunt zelf nog allerlei andere voorzieningen aanbrengen omdat de kajaks
van polyethyleen zijn gemaakt. In dit

Al geruime tijd liep René Sehr rond met het plan om een klein bootje aan te
schaffen om daarmee te gaan vissen in het havengebied van IJmuiden en bij
de strekdammen in de kop van Noord-Holland. Het praktische probleem daarbij was echter dat je altijd vast zit aan een stalling om de boot te bergen, een
trailer om de boot te vervoeren en een plek om hem te water te laten. Even
vissen wordt dan al snel een kleine expeditie. En toen ontdekte René de kajak
en daarmee geheel nieuwe visdimensies.
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de sportvisser zijn ontworpen. En

oesterperceel en wilde niet dichterbij

materiaal is eenvoudig te boren en te

van mijn Engelse kennissen hoor ik

komen. Boven deze bank stond maar

schroeven en het is enorm sterk.

steeds vaker berichten over het sterk

80 cm water en ook de kleine bootjes

groeiend leger zeekajakvissers. Tja,

konden er niet boven komen, want

Voordelen

en toen raakte ik al snel in de ban

oesters en een scheepsschroef gaan

Natuurlijk zijn er nadelen op te noe-

van het idee om ons Nederlandse

niet goed samen! Nog afgezien van

men. Je bent vooral op zee klein en

zeewater met een kajak de onveilig

de afschrikkende werking van een

kwetsbaar en bovendien nietig in ver-

te gaan maken. En ik ben inmiddels

bb-motor op dergelijk ondiep water.

houding tot de overige vaartuigen.

zeker niet de enige, want het en der

Met onze zeer geringe diepgang en

Dat vergt dus extra aandacht voor de

ijdens onze jaarlijkse ‘striped

geschreven. Maar waarom zo laag-

langs de kust worden steeds vaker

de kajak in de ‘silent mode’ stand,

veiligheidsaspecten en de aanwezig-

bass trips’ naar Martha’s Vine-

dunkend doen als in Texas speciaal

kajaks en de vangsten liegen er zeker

lagen wij tussen de jagende baarzen.

heid van adequate reddingsmidde-

yard in de Verenigde Staten waren

voor kajakkers een wedstrijd werd

niet om.

Ideaal! Zeeland is natuurlijk sowieso

len. Maar goed: dat is eigenlijk voor

wij ze regelmatig tegengekomen:

gehouden waar een prijzengeld was

al een prachtig gebied voor de kajak,

elke kleine boot het geval. Je bent

de vissende kajakkers en soms op

te verdelen van maar liefst $ 40.000!

Voordelen

met dicht onder de kust al die platen,

wel wat extra beperkt qua golfslag

grote afstand uit de kust. Ik had er

Kennelijk is dat vissen vanuit de ka-

Welke voordelen het gebruik van

geulen, slikken en schorren, inham-

en windkracht en vooral op wateren

echter verder nooit bij stilgestaan

jak voor onze vrienden de Yanks een

een viskajak kan bieden, bleek on-

men en vooral, helder stromend

met drukke beroepsvaart kunnen

dat het vissen vanuit zo’n ‘indianen-

zeer serieuze bezigheid! In het najaar

langs tijdens een trip naar Zeeland.

water. Ook de Waddenzee zal zich

de omstandigheden je  dwingen om

boot’ ook in Nederland mogelijk zou

van 2006 kreeg ik een Amerikaanse

De vis zeebaars waar we het op

prima laten bevaren door een kajak.

veiligheidshalve maar aan de kant

zijn en ik zag op enkele forums dat

folder in handen met daarin beschrij-

hadden voorzien, hield zich op een

Hoe vaak gebeurt het niet dat de vis

te blijven. Op enkele in het Binnen-

er ook enigszins lacherig over werd

vingen van kajaks die speciaal voor

kilometer uit de kant op boven een

net buiten werpbereik zit en je maar

vaart Politie Reglement genoemde
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bootvissen
handen vrij hebt om de hengel te
hanteren en niet hoeft te goochelen
met peddels en hengel.
Met Amerika als oorsprong, is het
aanbod aan viskajaks aan de overkant van de Grote Plas schier oneindig. Tot op heden is in Nederland en
België de keuze echter nog beperkt.
Toch zijn er inmiddels ook bij ons
diverse modellen viskajaks leverbaar,
zoals de Bic Bilbao Fishing, de Prowler Fishing en Big Game van Ocean
Kayak en de Hobie Mirage Outback.
Veel kwam ik te weten door gewoon
eerst eens diverse kajak- en kanocentra te bezoeken. In principe kun
rommelmaker als ik zo nu en dan al

gen al genoeg over het doel waar-

je daar al terecht voor een kajak van

een probleem gebleken, want ik ben

voor de kajaks werden ontworpen:

even 400 euro.

al diverse zaken kwijtgeraakt! Wat

groot water!

Na een grondige oriëntatie is mijn

los ligt, gaat onherroepelijk eens

Ook zijn de meeste viskajaks uitge-

keuze uiteindelijk gevallen op zo’n

overboord.

rust met een trimaran glijgedeelte

sit-on-top kajak en wel de Ocean

en een scherpe boeg voor de koers-

Kayak Big Game 390 Fishing, een van

De keuze van de juiste
kajak

vastheid, met aan weerszijde twee

breedste en meest stabiele  kajaks

ondersteunende ‘schouders’ voor de

die er momenteel in Europa op de

Wij sportvissers zijn niet zozeer op

stabiliteit. In sommige kajaks kun je-

markt zijn en die in Nederland wordt

zoek naar een kajak waarmee we

zelfs probleemloos even gaan staan

geleverd door Kanocentrum Arend

snelle wendingen kunnen maken

of met je beide benen overboord

Bloem in Wormer.

of kunnen eskimotoren, maar naar

hangen, zonder dat je bang hoeft te

De verkoopprijs van dit 390 cm lange

een stabiel visplatform. Dat betekent

zijn om te vallen. En in de praktijk

model bedraagt in de standaarduit-

vrijwel altijd de keuze voor een zoge-

is gebleken dat je met deze brede

voering € 995,00.

noemde sit-on-top kajak, waar je niet

kajaks desondanks een redelijk hoge

Deze kajak is ook speciaal mede

zozeer in zit, maar als het ware er

vaarsnelheid kunt bereiken.

ontwikkeld voor het gebruik door

bovenop. Mocht zich disbalans voor-

Het voortbewegen doe je uiteraard

duikers en met een eigen gewicht

doen, dan zul je met een normale

met een peddel, maar het merk

van 29 kilo niet een van de lichtste. Ik

kajak met boot en al omslaan, maar

Hobie heeft een eigen patent dat het

vind stabiliteit echter even belangrij-

van zo’n sit-on-top kajak zul je waar-

mogelijk maakt met je voeten een

ker dan het wat hogere gewicht. Deze

René is helemaal

schijnlijk gewoon afvallen. De lengte

soort onderwaterpeddel aan te drij-

Ocean Kayak Big Game is geschikt

gek met zijn

van een voor zee geschikte viskajak

ven, gelijk een waterfiets. Het grote

voor een totaalgewicht van 250 kilo

vaartuig!

varieert zo tussen de minimaal drie

voordeel daarvan is dat je altijd de

en vijf meter. En het belangrijkste:
een goede viskajak is aanmerkelijk

De voetaandrijving van de ook in

breder en daarmee stabieler dan een

Nederland verkrijgbare Hobie Mirage

standaard toerkajak.

Outback.

De laatste twee jaar zijn er nogal
wat speciale viskajaks op de markt
verschenen, maar dan toch vooral in
de Verenigde Staten. In Amerika was
namelijk ook vooral vraag naar kajaks
die de wat ‘breder in de heupen’ zijnde vissers goed kunnen herbergen
en laten we wel wezen: ze zijn daar
allemaal wel even iets breder boven
de riem dan wij! Typenamen als Big
Game, Tarpon en Caper Angler zeg-



zeehengelsport | september/oktober 2007

zeehengelsport | september/oktober 2007



bootvissen
•w
 aterdichte lantaarn, mocht je in
het donker terechtkomen;
• waterdichte droge kleren, voor als
je eens in het water valt;* waterdichte handheld GPS en eventueel
VHF radio;
• fishfinder, om in ieder geval de
diepte te kunnen aflezen;
• anker en voldoende touw;
• ehbo-doos.

Praktijk
Inmiddels heb ik de afgelopen zomer
al de nodige praktijkervaringen op
gedaan, op zee varend en vissend
met mijn kajak. En ik moet eerlijk
zeggen dat het soms wel enigszins
behelpen, zittend aan boord van zo’n
mini-vaartuig, want de bewegingsruimte is zeer beperkt. Je zit soms
een paar uur op je gat en je moet
voor het peddelen toch bovendien
enige conditie opbouwen. Dat viel
en biedt heel veel bergruimte. De

vestjes op de markt die je op geen

mij in het begin vies tegen, maar na

kajaks zijn verkrijgbaar in  diverse

enkele wijze in je bewegen belem-

enige oefening krijg je uiteindelijk

kleuren. Er valt veel te zeggen voor

meren. In de kajak, altijd een vest

letterlijk de slag te pakken.

de loop der tijd beslist voortdurend

Zelf zweer ik bij lepels en wel de

bevestigen, zodat je uiteindelijk ook

een gele- of oranje kleur om vooral

om!;

Zelfs de simpele vraag waar je een

worden ‘verrijkt’ met handige aan-

Acme Kastmasters, maar er zijn na-

terecht kunt in gebieden waar het

op zee toch goed zichtbaar te zijn

• kompas, in geval er plotseling

gevangen vis moet laten –wil je die

passingen en accessoires.

tuurlijk nog veel meer goedgooiende

in gevolge het Binnenvaart Politie

voor de overige watersporters en

mist komt of je (te) ver uit de kust

voor de eigen consumptie mee naar

Door de zeer matige zomer kon ik

lepels. Ook vis ik graag met pluggen

Reglement  eigenlijk voor een kajak

het beroepsverkeer, maar ik kan me

verwijderd bent geraakt;

huis nemen- levert in het begin al

overigens niet al te vaak oefenen. Te

en vooral Yo-zuri Mag Minnows of

verboden is om te varen. In IJmui-

praktische problemen op. Vooral op

veel wind en golfslag beperken het

de Rapala X-Raps zijn makkelijk te

den werd ik  namelijk al tijdens mijn

Engelse kajaksites is echter te zien

aantal vaarbare dagen aanzienlijk.

hanteren. Ook een simpele veren

allereerste kajaktocht van het water

voorstellen dat je op het binnenwater
beter een wat onopvallender kleurtje

• surfpak,

schoentjes

of

speciale

kanokleding.

kunt kiezen, zoals groen.

Noodzakelijke
uitrusting

dat de meeste kajakvissers voor elk

De keren dat ik eruit kon, had ik de

paternoster is nooit weg.

gehaald door de waterpolitie…

Verder kun je denken aan zaken als:

probleem wel een oplossing hebben

blaren op mijn handen staan. Maar

De hengels dienen kort te zijn; een

Daarover te zijner tijd dus beslist

• reddingmiddelen, zoals een vuurpijl

bedacht en zo zijn veel kajaks aardig

goed als er dan eens een mooie

lengte van 210 cm is goed, 180 cm

meer.

of handfakkel en een fluit of toeter;

gepimpt! En ook mijn kajak zal dus in

avond was, dan bleek het direct ook

nog beter. Je zit heel laag op het

René Sehr

In de speciale viskajak zijn al diverse

genieten, zeker als ik dan ook nog

water en een lange hengel heeft

Op die altijd

specifieke accessoires standaard aan

eens iets wist te vangen. Dat in alle

alleen maar nadelen.

Nadere informatie

woelige zee ben je

wezig, zoals enkele hengelhouders,

vrijheid laag op het water gezeten

Erg handig is ook een simpele

Voor nadere informatie over de in dit

uiterst kwetsbaar

een voor de visser wat bredere zit, de

vissen, geeft mij zeker weer een ex-

dieptemeter. Mijn Eagle Cuda 128

artikel genoemde Ocean Kayak Big

en juist de

aangepaste bergruimtes waarin de

tra dimensie aan mijn hobby. Het is

functioneert prima op mijn kajak en

Game kunt u terecht bij:

veiligheidsaspecten

visbox precies past etc. Dat alles is

gewoon erg relaxed; je hoeft met

stelt me in staat de geultjes en on-

verdienen dus álle

echter nog wat kaal voor de sportvis-

niemand rekening te houden en je

dieptes op te zoeken. Ook een kleine

Kajak Centrum Arend Bloem

aandacht.

ser die gewend is zich te omringen

bent gewoon lekker bezig.

verrekijker is een uitkomst, want zo

Poelweg 1B

met allerlei handigheidjes en -nóg

Het is wel zeer belangrijk dat je te vo-

laag op het water kun je niet zo veel

1531 MD Wormer

belangrijker!- er zijn ook nog wel

ren bepaalt wat je precies gaat doen

en zo goed zien als vanuit een nor-

tel. (075) 6218805

enkele aanpassingen en accessoires

en je moet de visserij goed hebben

male boot.

info@arendbloem.nl

onontbeerlijk die de veiligheid ver-

voorbereid. Even een nieuwe onder-

hogen.

lijn knopen is niet zo handig, omdat

Wordt vervolgd

Om maar eens enkele strikt nood

de ruimte om te werken erg beperkt

In een latere bijdrage ga ik graag

Overige interessante websites:

zakelijke items te noemen:

is en je de meeste spullen achter je

nader in op zaken als het ankeren,

www.hobiecat.nl/

• reddingsvest. Denk dan niet aan

rug hebt liggen en bewegen moei-

het plaatsen van een dieptemeter

www.zeebaars.nl

die ouderwetse, lompe en de bewe-

zaam gaat. Wanneer je met kunstaas

en andere extra accessoires en de

kayakfishingstuff.com

gingsvrijheid beperkende vesten.

wil vissen, dient dat kunstaas te zijn

wetgeving. Je kunt namelijk aan

www.anglersafloat.co.uk/index.html

Tegenwoordig zijn er superhandige

waarmee je eenvoudig kunt werpen.

sommige kajaks ook een motor
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