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Vechtvissen
in het zonnetje

Met het gezin of gewoon met vrienden even
lekker een weekend ontspannen langs de
waterkant is aan ons vissers wel besteed,
nietwaar? En waarom helemaal naar het
buitenland? Nederland beschikt over prachtig
water. Neem nu de Overijsselse Vecht. Een rivier,
tjokvol vis, gelegen in een schitterend landschap
en aangrenzend mooie campings met speciale
visarrangementen.

D

e laatste jaren is de Vecht onterecht een beetje in de
vergetelheid geraakt, maar nu is Sportvisserij Nederland
hard bezig om deze rivier in het zonnetje te zetten en
tracht het om de bereikbaarheid en bevisbaarheid van visstekken
te verbeteren. Steyn van Oostwaard en ik waagden ons aan een
avontuur binnen de landsgrenzen.
Gedurende ons visweekend zou Bed & Breakfast en Camping
Boerhoes in het plaatsje Dalfsen (20 km ten oosten van Zwolle)
onze uitvalsbasis worden. De drie gastenverblijven van de
Bed & Breakfast zijn gevestigd op de bovenste etage van een
schitterende boerderij, direct aan de dijk van de Vecht gelegen
met vanuit de kamers een prachtig uitzicht over de dijk en de rivier.
Direct bij aankomst werden we hartelijk ontvangen door Thomas
en Antje van Boerhoes. Na een gezellig bakkie koffie en een korte
rondleiding werd het tijd om een hengeltje uit te werpen. Voor
de eerste dag hebben we gekozen om aan de overzijde van de
rivier net voorbij Dalfsen een mooie stek te gaan bevissen. De
Vecht is hier zo’n 35 meter breed, en loopt slingerend door een
schilderachtige omgeving. Deze dag was het heerlijk zonnig
zomerweer met een temperatuur van rond de 30 graden. Vissen
dus in een wonderschone, Nederlandse natuur met mooi weer.
Tja, dan hoeven ze alleen nog maar te bijten.

Houd het simpel
Steyn is wat betreft de montage helemaal voor het motto: ‘houd
het simpel, zeker op nieuw/onbekend water!’ Hij viste met een
vrij standaard lusmontage met de voerkorf. Een lusmontage zorgt
er in tegenstelling tot een ‘paternostermontage’ voor dat de
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De Vecht is een prachtige
rivier tjokvol vis in een
schitterend landschap.
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a aspresentatie in de stroming een stuk rustiger blijft en daardoor
maak je een grotere kans op het vangen van brasem. Ikzelf koos
ervoor om eerst een grote korf te gebruiken om mijn stek op te
bouwen. Vervolgens verving ik de korf voor een methodfeeder,
voorzien van een korte onderlijn van 12cm met aan een hair (lusje
dat naast de haak hangt) een witte 10 mm boillie geregen.

Engels praten
De rivier stroomt flink, maar het vissen is heel goed te doen en
lang laat de eerste aanbeet niet op zich wachten.
Na tien minuten vang ik mijn eerste 'Vechtbrasem'.
Een minuut of vijf later wordt de hengel bijna uit de steun
getrokken; iets wat met het vissen met de methodfeeder niet
geheel ongebruikelijk is. Na een dril wordt er wederom een mooie
brasem geland. Deze is nog groter dan de eerste en zal de 3 kg
naderen.
Bij Steyn verloopt het vandaag iets moeizamer. ‘Pas’ na een uur
vissen begint hij de eerste tekenen van vis op zijn stek te zien.
Nadat hij de hengel nog 15 minuten laat liggen, komt er eindelijk
een aanbeet en kan Steyn de eerste brasem van de dag landen.
We zaten tot op dat moment in een heerlijk rustige omgeving en
voelden ons langzaamaan een worden met de natuur, totdat onze
rust ‘verstoord’ werd door een drietal Engelse vissers uit Liverpool.
Op zich zet dat je natuurlijk al aan het denken. Engelsen die naar
de Vecht afreizen om te gaan vissen… Dan moet het goed zijn en

> Campings langs de O
 verijsselse
Vecht met speciaal v isarrangement.

B&B en camping Boerhoes
Adres: Koepelallee 8
7722 KT Dalfsen
Tel: 0529 - 40 18 78
E-mail: info@boerhoes.nl
Website: www.boerhoes.nl

dat kregen we te zien. Ze bevisten dit stuk van de Vecht al 10
jaar en kenden het als hun broekzak. Ze visten met een stickfloat
(stroomdobber met lange onderantenne) aan de matchhengel.
Binnen mum van tijd zaten hun netten vol met kapitale voorns
en windes. Het was een genot om te zien hoe deze Engelsen
de stickfloat als geen ander beheersten. Na heerlijk geslapen te
hebben staat er de volgende dag een lekker uitgebreid ontbijt
á la Boerhoes op ons te wachten. Het weer is vannacht totaal
omgeslagen en de zon heeft plaatsgemaakt voor bewolking en
flink wat regen. Vandaag is het plan om de Vecht direct aan de dijk
bij Boerhoes te gaan bevissen.
Bij aankomst op onze visstekken blijkt de rivier vandaag harder
te stromen dan gisteren… de regen, die de afgelopen nacht
gevallen is, zal hier de oorzaak van zijn. De Vecht is van origine
een regenrivier, die gevoed wordt door hemelwater uit Duitsland.
Wanneer het bij onze oosterburen flink regent, kan het zo zijn dat
je een korf van 100 gram in moet zetten. Ook al is er sprake van
serieuze stroming, zo ver komt het niet bij ons.

B&B en vakantiehuisjes
Schottinkslag
Website: www.schottinkslag.nl
Camping en vakantiehuisjes
De Koeksebelt
Website: www.koeksebelt.nl

Camping Boerhoes.

Camping en vakantiehuisjes
De Agnietenberg
Website:
www.campingagnietenberg.nl
Camping en vakantiehuisjes
De Vechtvallei
Website: www.devechtvallei.nl

Kamperen in de natuur.

”

Vaak duurt het nog geen tien
seconden voordat de top krom gaat
Het plan van aanpak voor vandaag is voor beiden hetzelfde; eerst
worden er een tiental korven, voorzien van flink wat pellets en

Steyn geniet met volle teugen langs de Vecht. (inzet: de methodfeeder voorzien van een miniboillie was succesvol.)
Sander met een net vol zware 'Vechtbrasem'!
vismeel grondvoer, op de stekken gebracht. Steyn bevist nu de
overzijde van de rivier en ik ga een stek in het midden opbouwen.
De montages worden voorzien van 50 grams methodfeeders en
12 cm lange onderlijnen met 10 mm boillies op een hair. Lang
laten de eerste aanbeten niet op zich wachten. Na zo’n tien
minuten loopt bij zowel Steyn als bij mij de top krom en de eerste
twee mooie brasems van de dag kunnen geland worden.
De eerste drie uur wordt er brasem na brasem gevangen. De
vis ligt kennelijk vol op ons voer. Vaak duurt het nog geen 10
seconden, voordat de top krom gaat. Als bonusvissen vangen
we ook nog een aantal mooie, loeisterke windes tussendoor.
Langzamerhand begint het ons duidelijk te worden waarom die
Engelse vissers elk jaar weer die lange reis willen maken om hier
te komen. Een superomgeving, zoveel vis en dat zwemt gewoon
vlak voor je vakantieadres! Wij komen hier zeker weten een keer
terug en dan gaat trouwens de matchhengel mee!
Sander Schippers
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Gezelligheid troef in de tuin van camping Boerhoes.
Extra informatie
Voor meer informatie over het gebied, kijk op
www.vechtdaloverijssel.nl!
Vanaf 1 januari 2010 is de Overijsselse Vecht in zijn
geheel ingebracht in de Landelijke Lijst van Viswateren.
Dit houdt in dat je vanaf 1 januari 2010 langs de hele
Overijsselse Vecht met een Vispas en de Landelijke Lijst
mag vissen. Rond aankomend najaar zal er bovendien
een speciaal visstekkenboekje verschijnen over de
Overijsselse Vecht, dat je bij Sportvisserij Nederland en
Hengelsport Federatie Oost-Nederland kunt bestellen.
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