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Het immense Oostvoornse Meer leent zich perfect voor de bellyboot. Grote forellen en 
botten vanuit je drijvende zetel vangen, is bovendien ontzettend spectaculair. Bob 
Mihayov vertelt je daarom precies hoe je deze spannende visserij aanpakt.
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BELLYBOTEN OP HET 
OOSTVOORNSE MEER

Een soort van ‘trollen’ zou je kunnen zeggen, maar dan net even 
iets anders. De snelheid is verschillend en hangt van het aasge-
drag van de vis af. Traag als de vis niet heel erg actief is en zich 
niet makkelijk laat verleiden of het water koud is, en iets sneller 
met fellere tikken zodra de aanbeten agressiever worden.

MATERIALEN
Om zorgeloos van mijn hobby te kunnen genieten, besteed ik 
extra aandacht aan mijn veiligheid. Je zit immers half in het 
water en daarom draag ik te allen tijde een reddingsvest. Zoek 
een reddingsvest dat lekker zit – vaak zal je hem urenlang, mis-
schien zelfs een hele dag dragen. Daarnaast behoort een diepte-
meter tot mijn standaarduitrusting. Deze dient in eerste instan-
tie voor het weergeven van de bodemstructuur en niet zo zeer 
voor het lokaliseren van de vis. Op het Oostvoornse Meer ben je 
zonder een dieptemeter zo goed als ‘blind’, zeker als je bepaalde 
dieptes secuur wilt afvissen. 

HENGELKEUZE
Verder heb je uiteraard een hengel nodig. Voor de visserij op fo-
rel en bot met kunstaas vanuit de bellyboot geef ik de voorkeur 
aan korte en strakke hengels met topactie. Stokken met een 
lengte tussen 1.50 meter en 2.10 meter en een werpgewicht tus-
sen 2 en 10 gram vind ik ideaal. Daarop schroef ik een kleine 
molen maatje 1000 tot 2500 met een dunne gevlochten lijn van 
6/00 tot 8/00. Een voorslag is niet noodzakelijk omdat de bo-
dem vrij schoon is. Een meter fluorocarbon voorslag kan echter 
geen kwaad in verband met de helderheid van het water.

SPECIALE REGELS
Op het Oostvoornse Meer is een ‘catch & release’-beleid van toe-
passing. Alle gevangen vis dient te worden teruggezet. Er mag 
daarnaast slechts met één enkeltandige, weerhaakloze haak 

worden gevist. Het gebruik van dreggen en roestvrijstalen ha-
ken is niet toegestaan. Alle vormen van voeren zijn verboden 
en er geldt een gesloten tijd in de maand november. Het vissen 
vanaf de oever, in en op het meer is verboden voor de volgende 
plaatsen: de steigers bij de Stormvogel, de Loswal, de Lagune bij 
de Loswal en het Groene Strand. Let dus op de verbodsborden 
langs het water en raadpleeg de Gezamenlijke Lijst van Neder-
landse Viswateren voor alle regels voordat je gaat vissen. 

UITDAGEND WATER
Het Oostvoornse Meer biedt ruim voldoende uitdaging, zelfs 
aan de meest doorgewinterde sportvissers. Je zult hier zelden 
veel forel vangen, maar de vissen die je vangt zijn vaak van een 
bucket-list formaat en prachtig mooi. Het blijft vooral veel zoe-
ken en doorzetten, urenlang vissen om dan uiteindelijk een 
paar seconden een mooie vis te mogen vasthouden en bewon-
deren. Dat maakt de voldoening des te groter. Het zijn juist die 
momenten die het vissen op het Oostvoornse meer voor mij, 
maar ook anderen zo bijzonder maakt! H et is kwart voor vier als ik mijn ogen open doe. Waar-

om gaat de wekker nog niet?, vraag ik mezelf af. 
Maar dat heb ik wel vaker als ik ga vissen. Terwijl 

ik een kwartiertje later alvast de spullen naar de auto breng, 
pruttelt de koffiemachine. Vandaag op de agenda: vissen op 
forel en bot, vanuit de bellyboot op het Oostvoornse Meer. Dit 
water is ontstaan in 1966 door de afdamming van het Brielse 
Gat en is erg populair onder vlieg- en kunstaasvissers. Het vis-
bestand bestaat uit bruine en regenboogforel, maar er zwemt 
ook beekridder, haring en volop bot. Genoeg mogelijkheden 
voor de sportvisser dus!

BEPALENDE FACTOREN
De vraag die ik vaak hoor: waar begin je en hoe pak je het aan? 
Er zijn een aantal factoren die bepalend zijn voor een succes-

volle dag: de juiste diepte, bodemstructuur, wind, windrichting 
en watertemperatuur. De gemiddelde diepte in het meer is al 
gauw 20 meter. Gelukkig bieden de dammetjes langs de oever tal 
van mogelijkheden voor de sportvisser. De ondiepe zones rond 
deze dammen zijn goed wadend te bevissen. Zeker in de vroege 
ochtend komt de forel zich hier tegoed doen aan garnaaltjes, in-
secten die in het water vallen en kleine visjes vinden die er be-
schutting zoeken. De diepere delen buiten de dammetjes zijn naar 
mijn idee echter de betere plekken voor het vangen van grote vis. 

TECHNIEKEN
De technieken die ik vanuit de bellyboot toepas zijn voornamelijk 
verticalen en diagonalen. Kort onder de boot of op enige afstand 
erachter vis ik de shad met korte rukjes naar mij toe, of ik sleep 
hem over de bodem terwijl ik mij rustig over het water verplaats. 

>> WERKGROEP OOSTVOORNSE MEER
Sportvisserij Zuidwest Nederland hecht grote waarde aan de 
uniciteit van het Oostvoornse Meer en aan haar (inter)natio-
nale aantrekkingskracht. Er is dan ook een speciale Werkgroep 
Oostvoornse Meer die zich bezig houdt met het visstandbeheer 
waaronder bijvoorbeeld ook de jaarlijkse uitzet van forel valt. 
Daarnaast buigt de werkgroep zich over de bevisbaar- en bereik-
baarheid van het water en levert zij in samenwerking met de 
Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) ecologische kennis en 
advies aan de waterbeheerder.

In de ochtenduren kun je de vis ondiep verwachten op het Oostvoornse Meer.

Er zwemmen in het meer grote botten die goed op kunstaas zijn te vangen. Kleine shads met niet te zware jigkoppen 
zijn favoriet.


