Roofvissen

Lastige Lek

Vol eroverheen geklapt.

Wat voor stektypen bevis je het
meest op de Lek?
Net als op andere rivieren zijn goede
stekken op de Lek vaak buitenbochten,
waar de stroming diepe kuilen maakt.
De auteur met een fraai gebouwde
Lekvis, verticaal gevangen op een stek
waar meerdere snoekbaarzen vanaf
kwamen. Foto: Johan Caneel

Zonder schubben is alles grijs
Eindeloze rietkragen, rondscharrelende schapen en koeien op wild begroeide kribben en
de therapeutische rust van uitgestrekte poldergebieden achter de dijk: dat het de Lek aan
schoonheid niet ontbreekt, zal geen enkele visser ontkennen. Bard Borger constateerde ook
dat de snoekbaarsvangsten op deze rivier vaak onvoorspelbaar zijn en kreeg dat meermaals
bevestigd van collega-vissers. Hoe gezegend zijn snoekbaarsvissers in onze provincie
eigenlijk met deze wonderschone rivier? Is het er vistechnisch inderdaad zo grillig als
menigeen ervaart? Bard vroeg het aan snoekbaarsgoeroe Gerben Mul, die de Lek met grote
regelmaat bevist.
T EK S T & F OTO’ S BA RD BORGER

Mooie bonusvis
aan het eind van
een bijzonder
taaie Lekdag.
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Gerben, laten we met de deur in
huis vallen: hoe lastig is de snoekbaarsvisserij op de Lek volgens jou?
De Lek is inderdaad, ook naar mijn beleving, een bijzonder taaie en grillige rivier.
Dat ervaar ik eigenlijk al sinds het jaar
2000, toen ik er voor het eerst kwam. Dat
het toch nog steeds één van mijn favoriete
wateren is, komt door de geweldige omgeving en doordat ik de vaak lastige visserij
juist als een uitdaging ervaar. Vertrouwen,
doorzetten, blijven zoeken en geduld zijn
de sleutelwoorden voor dit water. Ik weet
dat de Lek eens in de zoveel tijd wel degelijk zijn schatten prijsgeeft, dat die ineens

ook regelmatig, maar meestal is dat op
(vrijwel) stilstaand water en dus niet op
de rivier. Op stromend water ben ik zelf
ook het liefst in beweging.

kan komen, die klets van een aanbeet. Dan
worden al die uren beloond. Ik vang relatief
veel grote snoekbaarzen op de Lek, echte
bonusvissen.
Ik hoor vaak van vissers dat ze
worstelen met de sterke getijdewerking op de Lek. Wat zijn
jouw ervaringen daarmee?
Die invloed van het getij is op de Lek
inderdaad groot, ook op de vangsten. Zelf
heb ik verreweg de beste ervaringen met
afgaand tij. De snoekbaars staat dan echt
op scherp. Ik heb ook vaak ondervonden
dat het uurtje vóór hoogtij, het moment
dat het water stilstaat en het eerste uurtje
laagtij goed kunnen zijn. In het algemeen
geldt voor snoekbaars dat het water haast
niet hard genoeg kan stromen.
Voor veel snoekbaarsvissers is
de Waal nog steeds het favoriete
snoekbaarswater. Als jij moest
kiezen, ga je dan voor de Waal of
de Lek?

Die keuze maak ik niet graag, want het
zijn compleet verschillende wateren met
elk hun eigen charmes. Voor de rust en
het natuurschoon ga ik zoals gezegd
liever naar de Lek. En voor de uitdaging,
voor de krenten in de pap. Voor meer
kans op het vangen van aantallen ga ik
meestal naar de Waal, waar de vangsten
doorgaans wat constanter zijn. Volgens
mij komt dat door de directe aansluiting
op de Merwede en het Hollands Diep. Ik
heb de indruk dat er daardoor veel meer
snoekbaars huist. Je vangt er gewoon
gemakkelijker je vissen.
Welke technieken pas je het meest
toe op de Lek? Is dat anders dan
op andere grote rivieren?
Ik vis op de Lek hetzelfde als op elke
andere rivier. Vooral verticaal dus. En op
stekken die zich daarvoor lenen, wissel ik
dat zo nu en dan af met werpend vissen.
Ik zet altijd een extra steunhengel in met
een grote shad en ik mag ook graag
met een fireball vissen. Penvissen doe ik

Niet dat de snoekbaars per se daarin ligt,
maar door de structuren en taluds die de
stroming daar vormt, is er vaker voedsel
te vinden. Een harde bodem, fikse stroming en diep water vlakbij: snoekbaarzen
vinden dat prettig, zo lijkt het.
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Roofvissen
liefst op de Lek bij Utrecht als de afvoer
hoog is en de stuwen open staan.
Een heuse negentiger
(93 cm) op de meest
memorabele Lekdag
van Gerben tot op
heden, juni 2008.

Het bijtgedrag van de snoekbaars
verschilt naar mijn idee overigens wél
behoorlijk van rivier tot rivier. Op de
Lek is het getij daarvoor dagelijks heel
bepalend, de Neder-Rijn is gestuwd en
staat soms maandenlang stil en de Waal
stroomt altijd. Drie compleet verschillende rivieren wat afvoerpatroon betreft. De

vraag is volgens mij dan ook niet zozeer
op welke stektypen je moet vissen, maar
vooral wanneer.
Hoe zijn je ervaringen met de Lek
nabij Utrecht? Zijn er stekken of
trajecten die er daar uit springen
voor jou?

Het is een mooi stuk, maar over het
algemeen lijkt het er wat moeilijker
dan stroomafwaarts. Volgens mij komt
dat door de zwakkere getijdewerking,
stroomafwaarts is die sterker. Rond
Nieuwegein en Vianen ken ik een paar
mooie stekken. Maar het zijn er minder
en ze zijn lang niet altijd goed. Ik kom het

Wat is je mooiste ervaring tot nu
toe op de Lek?
De meest memorabele dag is toch echt
22 juni 2008. Ik deed destijds nog actief
mee aan het NKS, de wedstrijd op het
Gooimeer was die dag afgelast. Daarom
besloten we met drie boten naar de Lek
te gaan. Het was al snel duidelijk dat we
een fraaie dag getroffen hadden, want
na een taaie start met doodtij begon het
water te stromen en knalden de eerste
vissen vol overgave op onze shads.
Rond half negen ving mijn bootmaatje
een schitterende vis van maar liefst 92,5
centimeter. We waren door het dolle
heen, de dag was net begonnen. Niet
veel later was het raak op mijn bijhengel.
Ik reageerde snel op de tik in mijn bil en
na een prachtige dril keek een schitterende vis van 93 centimeter in de lens. En
het ging door: weer iets later meldde een
van de andere boten de vangst van een

snoekbaars van 96 centimeter. Er volgde
ook nog een exemplaar van 93 centimeter, gehaakt in de staart en als kers op
de taart ving mijn maatje een snoek van
104 cm. Alles vloog erop deze dag, de
staartdreggen waar ik standaard mee vis
waren deze dag echt niet nodig. Zo taai
als het vaak is, zo’n spektakel kan het
soms dus ook zijn op de Lek. Het water
heeft veel in huis.
Tot slot: wat is je advies voor beginnende Lekvissers?
Als je succesvol wil zijn op de Lek moet
je er heel veel tijd in steken. Vis alle
(dus álle) kribben grondig af, onthoud
interessante stekken (of plot ze in op je
dieptemeter) en ‘hark’ vervolgens die
bewuste stekken meermaals af. Pas dan,
na jaren, begint de Lek zijn geheimen
prijs te geven. Het water is het investeren
waard!
BARD BORGER

Wie is Gerben?
Gerben is het meest bekend van
het NKS, waar hij jarenlang algemeen bestuurslid was en het laatste
jaar zelfs voorzitter. Inmiddels heeft
Gerben zijn bestuursfunctie afgestaan
en ondersteunt hij het NKS alleen
nog met zaken als vangstregistratiekaarten en drukwerk. Vissers die
Gerben niet kennen, hebben vast al
eens de door hem ontworpen Catch
& Release bootsticker gezien. Samen
met bevriende snoekbaarsvissers
startte Gerben in 2000 de Kneiterlijst,
een online overzicht van grote snoekbaarsvangsten (‘kneiters’). Onder zijn
vismaten staat Gerben bekend om
de vele grote vissen die hij met zijn
bijhengel vangt. De auteur was erbij in
2012, toen diezelfde bijhengel zijn PR
snoekbaars bracht (99 cm). Gerben
vist gericht op snoekbaars sinds
1998. Het liefst bevist hij de grote
rivieren (favoriete wateren Lek, Waal
en Merwede) met uitstapjes naar het
IJ, het Hollands Diep en andere kleine
wateren.

De Lek staat
bekend om haar
forse baarzen.

De Lek: een uitdagende rivier!
Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat
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