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Nieuwsbrief Nr.13 
 

            Beste Sportvrienden, 
 
 

In deze nieuwsbrief een impressie van de contactavond met Rudi 
Gijbels over dropshotmontages en de dropshot visdag op de Zuid 
Willemsvaart een dag later door Har Hendriks. Torsten Visser 
verhaalt over de ‘Visbootdag’ op de Maas en Maasplassen en er 
wordt verslag gedaan over het ‘dood aas takels maken’ onder 
leiding van Hans Wevers. Bovendien zijn er nog foto’s van de 
‘dood aas’ visdag op de IJzeren man. 
 
 

Jaarvergadering Plug inn 

 
Zet alvast in je agenda. 
 
Jaarvergadering van Plug inn op vrijdag 1 december a.s. 
Aanvang 19.30 uur in het botenhuis aan de Kazernelaan. 
 
Tijdens deze vergadering wordt het activiteitenprogramma  
voor 2018 besproken en door de vergadering vastgesteld. 
Ideeën of voorstellen m.b.t. een activiteit zijn van harte 
welkom. Zorg dus dat je er bij bent. 
 
De agenda voor deze vergadering en de notulen van de 
vorige vergadering worden vooraf via de mail naar de leden 
van Plug inn verzonden. 
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Baarsvissen. 

Door Har Hendriks 

Op 15 september 2017 was het weer zover. Er stond weer een activiteit van Plug-inn 

op het programma. Het vissen op baars. Ik was erg moe en heb nog even getwijfeld 

of ik er naar toe zou gaan. Wat kan iemand die toch al de nodige baarzen in zijn leven 

heeft gevangen er nu nog  bij leren. Maar de wetenschap dat de club avonden altijd 

erg gezellig zijn en ik er diverse vismaten zou ontmoeten, deden mij al snel besluiten 

om toch te gaan. Spijt heb ik niet gehad van deze beslissing. In tegendeel. Degene die 

niet heeft deelgenomen die heeft iets gemist.  

Een van onze leden, Rudi Gijbels, gaf uitleg over 

de manier waarop hij Perca Perca te lijf ging.  

De passie droop er vanaf. Regelmatig werd hij 

hierbij aangevuld door zijn broer Eric. Heren, een 

complimentje voor het verzorgen van deze lezing 

is op zijn plaats. Nou is lezing geen goede 

omschrijving van het gebeuren. Het bleek een 

complete cursus. Allereerst een theoretisch 

gedeelte. Een tweetal vistechnieken werd 

ondersteund door video fragmenten uitvoerig 

uitgelegd.   

  

Hierbij werd ook aandacht gevraagd voor het voorzichtig 

benaderen van de waterkant en dat je er voor moet 

zorgen dat de vis je niet ziet. Dat je hierbij niet aan alles 

denkt bleek later tijdens het praktijk gedeelte maar later 

hierover meer. Daarna de gebruikte materialen. Ik ga hier 

niet te diep op in. Als je hiervan uitleg wilt nodig ik je uit 

een van onze contact avonden te bezoeken. Kenmerkend 

is ,klein en licht. Nou ja je mag zelfs zeggen heel klein en 

heel erg licht. Na de theorie kwam ook de praktijk aan bod. Onderlijntjes werden 

geknoopt en voorzien van de juiste 

haken.  

 

 

 

 

 

 

 



Ook werden dropshot loodjes gegoten.   

 

 

Het resultaat: 

En dit alles onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Het werd niet te laat 

gemaakt. De volgende dag zou er immers gevist worden.  

 

 



Zaterdags was het zover. Om 09:00 kwamen we samen aan de Zuid-Willemsvaart.  

Nadat de voorgaande avond was nabesproken, de nodige grappen waren gemaakt en 

er nog wat onderlijntjes en aas was uitgewisseld ,en zo hoort dat ook onder 

vismaten, werd er gestart met de viswedstrijd.  

 

 

O ja, ik zou nog 

terugkomen op het 

niet zichtbaar zijn voor 

de vis.  

We hebben een lid 

waarvoor dit dubbel 

lastig is. Hij is niet allen 

heel erg groot maar hij 

moet er ook op letten 

dat de zon niet achter 

hem schijnt.  

 

 

 

 

 

 

 



Noël lost dit laatste als volgt op (zie pet) en heeft meteen resultaat.  

 

De meeste vissers maakten gebruik van materialen en vistechnieken zoals ze de 

avond ervoor waren uitgelegd. Een aantal waaronder dus ook ik waren eigenwijs en 

deden dat juist niet. Op een gegeven moment had iedereen ontdekt waar het beste 

gevist kon worden.  

Tegen de middag was vrijwel iedereen op dezelfde 200 meter van de Zuid-

Willemvaart aan het vissen. Een mooie gelegenheid voor het gezamenlijk houden van 

een 



……pauze.

 

Toen de vangsten op het kanaal wat minder werden werd besloten om het 

gedurende de middag op de IJzeren Man  te proberen. Ook hier werden diverse visjes 

verschalkt. De meeste baarzen (19) werden gevangen door Torsten Visser.  Aan hem 

werd een prijsje uitgereikt. Bij het uitreiken van de prijs moest hij wel de nodige 

grappen en opmerkingen ondergaan. 

  

Je zult je wel afvragen wat is er nu gevangen. Aangezien ik eigenwijs was en mijn 

normale manier van vissen heb aangehouden had ik in het geheel niets gevangen. De 

vissers die de “nieuwe ” technieken maar ten dele hadden toegepast hadden maar 

weinig gevangen en degene die dus wel geleerd hadden hebben duidelijk meer 

gevangen. Ben je benieuw naar de exacte aantallen? Kom dan ook eens naar een van 

de activiteiten van Plug-inn.  

Har Hendriks 

 



 

Bootvisdag op Maas en Maasplassen  
 

Door Torsten Visser 

 

Visdag Harie van As, 21-10-2017 

Op zaterdag 21-10-2017 staat onze visbootdag op het progamma. In overleg wordt besloten 

dat we vandaag op aantal gaan vissen omdat volgens Noël, de Snoek het toch laat afweten, en 

we de meeste kans maken op een aantal Baarzen.   

In totaal doen 4 boten mee aan deze dag, waarvan 3 boten tevens een opstapper hebben en een 

boot met enkel de eigenaar op pad gaat. De bootverdeling is als volgt: 

Noël en Rudy. 

Har en Eric 

Peter en Torsten 

Hans zonder opstapper. 

Het trailer begint zo rond de klok van 8.15 uur en om 08.30 uur liggen alle boten zo goed als 

in het water.  

 

 

 
 

Traileren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rudy vangt in de buurt van de trailerhelling direct zijn eerste Baars. 

 

De boot van Noel en Rudy en van Har en Eric zijn vrij snel daarna richting de maas 

vertrokken. Peter en Torsten zijn in deze haven nog aan het dropshotten en vangen met 

regelmaat een mooie Baars. Hans die dit allemaal op een afstandje waarneemt besluit het ook 

eens met dropshotten te proberen, het lukt hem echter niet om een vis in de boot te krijgen. 

Hierna besluit Hans het maar op zijn manier te gaan proberen, trollend op Snoek.   

Het weer is precies het tegenovergestelde als wat er verwacht werd. Eerst nog enkele stevige 

regenbuien, daarna droog, met op het laatst zelfs een zonnetje, zodat we het zelfs nog warm 

kregen.  

Peter en ikzelf zijn voornamelijk aan het dropshotten geweest. Op de enkele keer dat we met 

klein kunstaas getrold hebben, bleven de aanbeten weg. Bij het dropshotten ging het heel wat 

beter. Op de drift van de wind, die steeds harder ging waaien vingen we er lustig op los. Het 

waren bovendien nog mooie Baarzen ook.  Ook Snoekbaarsjes lieten zich een paar zien.  Peter 

wist zelfs een kleine Snoek tussen 50-60 cm te vangen op de dropshot.  

Hans had op het eerste stuk ook direct geluk met het trollen op Snoek, Hij ving er een net 

achter de brug, 79 cm. Hadden we nu maar gevist op de grootste.  

Omdat de wind steeds meer kwam opzetten en de beten van de Baars steeds minder werden 

zijn Peter en ik terug naar de haven van, van As gevaren en hebben daar ons dropshotten 

voortgezet. Ook hier mochten we niet klagen over de aantal beten.  

Zo tegen de klok van 15.30 uur zagen we de boten allemaal langzaam terug komen. De visdag 

was bijna ten einde.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Nadat de boten weer op de trailer stonden, hebben we de balans opgemaakt van deze visdag.  

Hans: 2 Snoeken, 79 cm en 61 cm. 

Har: 27 vissen, Baars, Grondels en zelfs een Voorn. 

Eric: 22 Baarzen 

Rudi: 24 Baarzen en 1 Snoekbaars 

Noël: 28 Baarzen en 2 Snoekbaarzen. 

Peter: 40 Baarzen, 2 Snoekbaarzen en 1 Snoekje. 

Torsten: 54 Baarzen en 3 Snoekbaarzen.  

De prijs voor de meeste vissen ging naar Torsten met 57 vissen. Jammer genoeg had Hans wel 

de 2 grootste vissen gevangen.  

Daarna zijn we bij Harrie van As nog een pint gaan drinken, om daarna huiswaarts te keren. 

 

 
 

We hadden wel 2 foto’s nodig om iedereen op de foto te krijgen. 

 

Groetjes en tot een volgend keer. Torsten Visser 

 

 

Beurzen 

 

 



 

Doodaastakels met Hans Wevers 
 

 
Donderdag 9 november heeft Hans Wevers een uitvoerige uiteenzetting gegeven 
over de verschillende mogelijkheden welke ons tegenwoordig ten dienste staan om 
‘gewiekste’ dood aas onderlijnsystemen te vervaardigen. 
Alle mogelijke te gebruiken materialen passeerden de revue. Staaldraad, al dan niet 
geplastificeerd, titanium, seven strand, fluorocarbon, verschillende soorten sleeves, 
enkele haken, trebles, VB-haken, circle hooks, noem maar op. 
Ook de verschillende te gebruiken systemen werden  door de ‘sluwe vos’ minutieus 
uit de doeken gedaan. Al met al weer een erg leerzame en gezellige avond. 
 

 
 

Het ‘Takelbord’ van Hans 

 
 
Natuurlijk was er ruimte voor discussie

 

 

ESOX van Michel Verlaak 
 
Eindelijk is er weer eens een nieuw boek verschenen dat speciaal gaat over het 
vissen op snoek. De auteur is niemand minder dan de bij ons goed bekende Michel 
Verlaak. Nog niet zo heel lang geleden gaf deze Belgische snoekfanaat een tweetal 
zeer interessante lezingen voor ons in het botenhuis. Met enkele leden van Plug inn 
bezochten we op zaterdag 11 november zijn signeersessie in Aldeneik (B). 
De titel van het boek luidt ‘ESOX’ en het boek zelf is absoluut een aanwinst voor elke 
boekenkast.  
 

  
 

Michel signeert 

 



 

 

Doodaasvissen op de IJzeren man 
 
De laatste visactiviteit van Plug inn in 2017 was de geplande ‘dood aas’ visdag op de 
IJzeren man.
Ofschoon de verwachtingen na het ‘takel-event’ van Hans Wevers enkele weken 
voordien erg hoog gespannen waren, bleven de vangsten uit. 
Hoogtepunt van de dag was de door Torsten uitstekend verzorgde lunch. 
Hieronder enkele sfeerbeelden. 
 

 
De vloot op weg 

 

 
Koers houden 

 

 
Ook de kantjes uitvissen 

 
Aan het materiaal zal het niet liggen 

 

 
Of van de kant 

 

 
Hij wilde maar niet vertrekken 


