BELLYBOATEN

Mobiel en warm
bellyboaten in de
winter

Bellyboaten is iets dat mijn vrienden en ik graag doen in de winter. In deze tijd van het jaar
vergt het vissen vanuit de bellyboat wel wat aanpassingen. De stekkeuze en daarmee je tactiek
is zeer belangrijk, vaak moet je mobiel zijn. Ook kan kou een dag vissen in de soep laten lopen.
Hoe we met deze omstandigheden om gaan, lees je in dit artikel!

Een ijskoude winterse dag bellyboaten op groot water.
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uist in de winter kan het
vissen uit een bellyboat
zeer effectief zijn, om
bijvoorbeeld hele specifieke en lastig
te bereiken stekken af te vissen. Vissen liggen geconcentreerder of soms
op dieper water; stekken die je vanaf
de kant niet altijd kunt bereiken.
Ook dient de presentatie van je aas
optimaal te zijn, ook op momenten
met bijvoorbeeld harde wind. Op
zulke momenten kan een boot lastig
controleerbaar te zijn en springt een
bellyboat er echt bovenuit.



MOBIEL VISSEN
Het grote nadeel van een bellyboat?
Je bent beperkt mobiel! Hierin
springt een boot er sterk bovenuit,
je bent zo van de ene stek naar de
andere. Om dit op te lossen zijn wat
trucs om toch snel van stek naar
stek te kunnen hoppen. Dit doen wij
graag over de kant! Vis je bijvoorbeeld op een grote plas, en wil je een
verre stek bevissen, dan kan het verstandig zijn om hier met bellyboat en
al heen te lopen, en vervolgens terug
te vissen naar de auto. Ook ben je

over de kant sneller dan in het water,
dus kun je vaak snel van de ene naar
de andere stek wandelen.
Wil je mobiel zijn, dan zijn er een
aantal zaken waar je tegenaan loopt.
Belangrijk is natuurlijk dat je bellyboat licht is zodat je deze makkelijk
kunt dragen. Daarom pak je de boot
zo minimalistisch mogelijk in: niet
teveel kunstaas, geen poespas en alles
zo licht mogelijk. Ook zijn draagbanden onder je bellyboat zeer aan te
raden. Hiermee kun je de bellyboat
zonder moeite op je rug dragen en
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Koude, windstille dagen kunnen prachtig zijn om te vissen.

is het wandelen een stuk minder
uitdagend. Sommige boten hebben
deze banden standaard meegeleverd,
in andere gevallen kun je deze er los
bij kopen.

FISHFINDER
En een fishfinder dan? Een fishfinder
of dieptemeter kan zeer behulpzaam
zijn bij het vissen uit de bellyboat.

Met name in de winter is het belangrijk dat je de juiste taluds of winterconcentraties met aasvis kunt vinden.
Een fishfinder komt dus echt goed
tot zijn recht. Dit hoeft zeker geen
ingewikkelde of uitgebreide versie
te zijn, juist een simpele en kleine
fishfinder is optimaal voor het bellyboaten. Ik hou van simpel en bevestig
de fishfinder daarom ook heel mak-

Een interessante stek langs de rivier om snel even af te vissen.
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Een fishfinder is een belangrijk
accessoire op je bellyboat.

kelijk met de daarvoor gemaakte bellyboat fishfinder mount van Scotty.
Geen poespas, de fishfinder zit stevig
bevestigd en de transducer hangt
mooi recht onder de bellyboat.
Om de combinatie van fishfinder en
accu licht te houden, maak ik gebruik
van een Rebelcell 12V18 accu. Deze
accu weegt slechts één kilogram en

kan zeker een aantal visdagen mee
zonder tussendoor te worden opgeladen. Door het lage gewicht is dit de
ideale accu om mobiel mee te vissen.
Omdat deze accu lang mee kan en
snel laadt, is een accu mee nooit meer
gedoe. En eerlijk is eerlijk: het zijn
prijzige accu’s. In mijn geval is een
dergelijke lichte accu toch van groot
belang en daarom zeker zijn aankoop
waard!

WARM BLIJVEN
Het water kan erg koud zijn in de
winter. Hoe blijf je dan optimaal
warm op een winterse bellyboatsessie? Er zijn een aantal simpele trucs
om warm te blijven. Dit zal je plezier en vangsten ook echt ten goede
komen op taaie dagen!
Laagjes. Ik persoonlijk draag altijd
zoveel mogelijk dunne lagen kleding
op koude dagen. Meer laagjes houden de kou beter buiten en zorgen
dat je kleding toch goed kan ademen.
Met name je benen kunnen snel
koud worden in het frisse water en
deze verdienen daarom wat extra
aandacht. Een merinowollen thermobroek is een eerste goede stap. Daar
overheen is een lekkere losse joggingbroek het fijnst. Dan komt het waadpak. Ook dit is erg bepalend!
Een neopreen pak zou voor velen
een eerste keuze zijn. Door de isolerende werking wordt veel kou buiten
gehouden. Toch kent een neopreen
pak ook twee belangrijke nadelen.
Het pak ademt niet, waardoor trans-

Een prachtige beloning voor het koude wintervissen, een moddervette baars!

piratie vast wordt gehouden. En laat
dit vocht nou net zo snel koud worden! Ook is een neopreen pak relatief
zwaar, waardoor je minder lekker
kunt wandelen en dus minder mobiel
bent. Om deze reden kies ik zelf toch
voor een goed ademend waadpak.
Sinds kort gebruik ik een waadpak
van Hodgman. Dit merk heeft een
erg innovatief systeem ontwikkeld,
waarbij je een speciaal ontworpen
ademende binnenvoering in de broek
kunt vastklikken. Deze binnenvoe-

HULPSTUKKEN

Elektrisch verwarmde sokken, aangesloten op de Rebelcell accu zijn een ware uitkomst!

Met de Top 2000 op de achtergrond vis drillen, wat wil je nog meer?



Een drijvend schepnet helpt je om makkelijk vis te landen
uit de bellyboat.
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ring is erg warm, zowel bij de benen
als bij je bovenlichaam. Een super
oplossing!
Koude voeten zijn voor mij het
grootste probleem bij het bellyboaten
maar ook wadend vissen in de winter.
Wat ik ook probeer, dikke sokken,
laagjes sokken, het helpt allemaal
maar voor even. De echte oplossing heeft zich laatst aangediend.
Elektrisch verwarmde sokken! Ook
hiervan zijn zeer veel varianten, maar
in mijn ogen zijn de beste die van
Garmin. Dit zijn echte 12 volt sokken
die ik aansluit op de Rebelcell accu.
Krijg ik koude voeten, dan sluit ik de
sokken eventjes een kwartier aan en
ze zijn weer warm. Even een investering, maar het helpt voor mij in ieder
geval enorm aan nog meer visplezier!
Doordat de Rebelcell accu zo lang
mee gaat, is een dag fishfinder en
elektrische sokken geen probleem.
Het bovenlichaam kun je vooral
warm houden door meerdere dunne
laagjes te dragen, beginnend met
een thermoshirt, vervolgens nog een
shirt en een wollen trui. Vocht en

Draagriemen helpen enorm om de bellyboat op de kant te dragen..

wind zijn de echte killers, daarom is
een goede winddichte en waterdichte
jas als buitenste laag een echte must.
Zorg door middel van een sjaal of
buff dat de wind niet binnen komt en
je zit gebakken!
Het laatste probleem is vaak de handen. Persoonlijk vind ik het gebruik

Verrassing uit het koude water! Een grote rivierkarper heeft het shadje gegrepen.
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van handschoenen tijdens het vissen niet echt fijn. Ik verlies toch
wat gevoeligheid in de hengel en ik
vind het altijd een gedoe om ze goed
droog te houden. Daarom vis ik zelf
zonder handschoenen. Er is één truc
die voor mij altijd helpt tegen koude
handen. Deze truc heb ik onlangs van

maatje Pieter-Bas geleerd en werkt
super. Worden de handen koud, dan
zwiep ik even een tijdje flink rond
met mijn armen, waardoor er weer
bloed in de handen komt. Dit ziet er
een beetje gek uit, maar helpt echt!

TOP 2000
Onlangs viste ik samen met PieterBas de jaarlijkse Top 2000-sessie.
Voor ons een traditie om tussen kerst
en oud-en-nieuw een dagje te vissen uit de bellyboat, luisterend naar
de muziek. Dit jaar visten we wat
nieuwe plassen af, een mooi voorbeeld waarbij we mobiel en effectief
stekken aan het bevissen waren.
Twee verschillende plassen hadden
we op het oog, beide helemaal nieuw
voor ons. Het waaide erg hard, dus
als het op de ene plas niet ging dan
zouden we de andere bevissen. Aangekomen bij de eerste plas bleek deze

Een aantal mooie baarzen waren de beloning voor het snel schakelen naar een andere stek.

We vielen met de neus in de boter en
mochten we een aantal prachtige baarzen
verwelkomen!
erg lastig bereikbaar. Er moest een
stuk gewandeld worden door een
weiland om het water te bereiken.
Een tactische stek werd uitgekozen,
waarbij we tegen de wind in zouden
vissen en zo op de terugweg met
wind mee terug konden trappelen.
Met de bootjes op de rug ging het
wandelen naar de stek moeiteloos
en voor we het wisten lagen we op
het water te vissen. Naast een snoek
en een onverwachte rivierkarper die
mijn shadje greep, konden we de
baarzen hier niet vinden.
Dit zijn de kortste dagen van het
jaar, en daarom besloten we toch te
gokken op plas nummero twee. Snel
terugtrappelen en wandelen, bootjes
in de auto en door naar de volgende.
Hier konden we makkelijk te water,
en warempel… Met de fishfinder
vonden we een mooi talud, met wat
aasvis aanwezig en die loonde al snel.
We vielen met de neus in de boter
en mochten een aantal prachtige


baarzen verwelkomen! Toen het hier
stil viel konden we snel, over de kant
wandelend, door naar een andere
interessante stek. Hier mochten we
wat actie van snoekbaars meemaken
om het jaar mee af te sluiten. Door

mobiel én warm te vissen konden we
deze visserij de hele dag volhouden
en optimaal benutten! Mobiel bellyboaten? Geef het eens een kans!
Willem Romeijn

Afsluiten met snoekbaars in de schemer, dag optimaal benut!
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