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Houd je uitrusting lekker 
beperkt. Je ruimte is dat 
 immers ook.

KIJK, DAAR HEB JE FLIPPER!
Unieke mogelijkheden   met de bellyboot

Emiel van Dijk herinnert het zich nog als de dag van gisteren: zijn eerste snoek 
vanuit de bellyboot. Niet eens zozeer de vis an sich, maar vooral de dril, die veel 
spectaculairder bleek dan vissend vanaf de kant. De snoek in kwestie knokte recht 
onder zijn voeten (met flippers) de diepte in en trok de hengeltop daarbij ver onder 
water om niet veel later recht voor zijn neus ook nog eens het water uit te springen. 
In dit artikel doet Emiel volledig uit de doeken wat er zoal komt kijken bij succesvol 
vissen vanuit de bellyboot. Wedden dat ook jij enthousiast raakt?!
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anuit de bellyboot 
kun je perfect jerk-
baiten, verticalen, 

diagonalen, dropshotten, vlieg-
vissen en ga zo maar door. Met 
allerhande kunstaas is goed te 
vissen; van zwaardere jerkbaits 
tot ultralichte plugjes, maar 
ook sofbaits en spinners. Met 
een hengel van rond de twee 
meter zit je doorgaans prima. 
Een langere hengel is on-
handig met vissen, maar ook 
tijdens het naar je toe krijgen 
van een gehaakte vis.

zoals in een bootje of kano. De 
mogelijkheden zijn daarmee 
eindeloos en beperken zich 
niet tot roofvis of het zoete 
water. Zelf beperk ik me overi-
gens hoofdzakelijk tot het vis-
sen met kunstaas en af en toe 
slepend vissen met doodaas.

GOEDKOOP
De aanschaf van een belly-
boot inclusief een waadpak 
en flippers is te overzien. Er 
zijn al bellyboten te koop voor 
een eurootje of 80. Maar ook 
hier geldt: goedkoop is vaak 
duurkoop. Portemonneetech-
nisch dus zeer verantwoord 
zeg maar. En afgezien van 
het feit dat je heel dichtbij de 
vis kunt komen, worden ook 
heel veel wateren en plekken 
bevisbaar die vanaf de kant 
überhaupt onmogelijk zijn. 
Je kunt langs taluds, dikke 

COMPACT
Een niet opgeblazen bellyboot 
kun je thuis redelijk compact 
opbergen en hij past boven-
dien makkelijk in je kofferbak. 
En in slechts enkele minuten 
heb je zo’n bellyboot opge-
pompt en zit je al op het water. 
Prima geschikt dus om voor 
een paar uurtjes het water op 
te gaan dus, waar een visboot 
vaak meer voorbereidingstijd 
vergt. Je vist vanuit de bel-
lyboot bovendien recht naar 
voren en niet heel de tijd opzij 

V

• ROOfVISSEN

rietkragen, lelievelden en 
onder bruggetjes prima vis-
sen. En op wateren waar geen 
gemotoriseerde boten zijn 
toegestaan of simpelweg geen 
trailerhelling aanwezig is, kan 
de bellybootvisser ongestoord 
zijn gang gaan. Je verspeelt bo-
vendien veel minder kunstaas 
dan vanaf de kant!

WAT HEB JE NODIG?
Natuurlijk de bellyboot zelf. 
Was de eerste bellyboot een 
ronde band waar je letterlijk in 
moest stappen, tegenwoordig 
zijn er talloze modellen op de 
markt. Je hebt U & V shapes 
en High & Dry uitvoeringen. 
Persoonlijk bevalt de High & 
Dry uitvoering mij uitstekend. 
Je zit praktisch op het water. 
Enig nadeel is dan wel dat je 
wat gevoeliger bent voor wind. 
Een hengelsteun om je hengel 
of tweede hengel in te parke-
ren is trouwens wel zo handig 
als je even je handen vrij wilt 
hebben. Voor de rest heb je 
een waadpak nodig. ’s Zomers 
is een ademend pak ideaal, 
maar pak in de winterkou 
gerust een neopreen waad-
pak met daaronder degelijk 
thermo-ondergoed. En dan de 
flippers. Korte flippers waar-
mee je zeer wendbaar bent, of 
langere en soepelere flippers 
waarmee je wat makkelijker 
en sneller afstanden kunt 
afleggen.
Tot slot een waterdicht (en 

drijvend) zuurkoolvaatje 
voor mobiel, por-

temonnee en 
proviand.

In een paar minuten is je bellyboot opgepompt.

Als bellybootvisser heb ik het 
rijk daar praktisch alleen!”

“Vlakbij ligt een mooie zandafgraving 

waar gemotoriseerd varen verboden is.
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KEEP IT SIMPLE
Verder is het niet zo 
zeer de vraag wat je 
nog meer mee moet 
nemen, maar vooral wat 
je allemaal thuis mag 
laten. Want ga je op een 
gewone boot al zuinig 
met de ruimte om, op 
een bellyboot geldt dat 
nog veel meer. Kies 
dus voor een compacte 
tacklebox die uiteraard 
wel in de opbergvakken 
past. Neem geen hele 
kunstaasvoorraad mee 
het water op, maar 
alleen de kunstaasjes 
waarmee je wilt vissen. 
Uiteraard mag het 
onthaakgereedschap – 
een lange onthaaktang 
en kniptang – niet 
ontbreken. Denk ook 
eens aan een ‘lipgrip’. 
Die dingen zijn ideaal 
om een snoek al in 
het water te onthaken 
en vervolgens zonder 
losbengelend kunst-
aas op te kunnen til-
len voor de eventuele 
foto’s.

KANTTEKENING
Is de bellyboot dan 
echt zo ideaal? 
Natuurlijk kleven 
er ook beperkingen 
aan de bellyboot. 

NIET TE VER WEG
Met de bellyboot kun je beperkt afstanden afleggen. Dit kun je het beste 
vergelijken met struinend vissen. Tot een kilometer of zes (retourtje) is op 
een hele visdag nog wel aan te flipperen. Heb je een beetje wind tegen, dan 
is het al stevig flipperen om hier tegen in te komen. Het beste is in zo’n geval 
om in de luwte te vissen en bij te ruig weer sowieso op de kant te blijven. In 
stromend water vissen gaat op zich ook goed, maar dan alleen in stroomaf-
waartse richting.

Op rustige dagen kun je gerust het wijd op. Waait het hard, 
kies dan de luwte uit.

Niet alle wateren zijn geschikt. 
In een ondiepe poldersloot 
heb je bijvoorbeeld weinig 
te zoeken en ben je alleen 
maar de baggerbodem aan het 
omwoelen. Staat er een harde 
wind of stroming, dan wordt 
het ook al snel lastig vissen. 
Wordt het water erg koud, 
laten we zeggen een graad of 
zes of lager, dan begin je na 
twee uur al flink af te koelen. 
Maar zover is het nu gelukkig 
nog niet. En met het verdwij-
nen van de wiervelden en 
andere waterplanten staat er 
nu een hele mooie periode 
voor de bellybootvisserij voor 
de deur.

SAFETY FIRST
Je bellyboot kan ook lek gaan. 
Als dat gebeurt, zal deze 
langzaam leeglopen maar heb 
je nog wel wat tijd om naar de 
kant te flipperen. Mijn belly-
boot bestaat overigens uit twee 
opblaasbare drijvers. Ik heb 
het nooit uitgeprobeerd, maar 
het schijnt dat zwemmen in 
een waadpak haast onmogelijk 
is, omdat deze volloopt met 
water. Een extra ‘drijflichaam’ 
of reddingsvest is dan wel zo 
prettig, evenals een mes om 
jezelf te bevrijden. Veiliger is 
het daarom om een vismaat 
mee te nemen die ook vanuit 
de bellyboot vist. Bedenk goed 
dat je wel wendbaar bent, 

maar niet echt snel. Al het ove-
rige verkeer op het water gaat 
veel sneller. Een surfer of een 
enkel pleziervaartuigje gaat 
nog wel, maar je wilt zeker 
niet tussen beroepsvaart zitten 
in je uit de kluiten gewassen 
zwemband.

Op plassen waar geen 

 trailerhelling ligt – lees: 

waar nog nauwelijks van-

uit de boot gevist wordt 

–  komen nog onbeviste 

 plekken binnen handbereik.

Meindert Kap: “De visserij is zo geruisloos dat je 
bijna letterlijk met je neus bovenop de vis zit. Bo-
vendien zijn alle vormen van sportvisserij mogelijk 
vanuit de bellyboot.”

Bernd van Broekhoven: “Het is de complete bele-
ving. Je bent één met het water, het is een heel 
aparte discipline waarin je enorm veel vrijheid ge-
niet.” 

Anne Dikkerboom: “Neem het Oostvoornse Meer. 
De forellen worden daar verstoord door het geloop 
over de dammen vol kiezels. Vanuit je bellyboot 
maak je echter nauwelijks geluid.

Pieter Bas-Broeckx: “Als je kunstaas de belly-
boot op een halve meter nadert, kan er vanuit het 
niets nog een grote vis opklappen. Spektakel van de 
bovenste plank.”

VIER SPECIALISTEN OVER DE BELLyBOOT

IETS VOOR JOU?
Een bellyboot koop je niet 
zomaar even. Maar als je gek 
bent op roof- of vliegvissen is 
het een heel leuke manier om 
op snoek, baars en snoekbaars 
te vissen. Op hengelsportbeur-
zen en tijdens roofvisdemon-

Een snoek 
drillen onder 
je voeten geeft 
een hele nieuwe 
dimensie aan je 
visserij.
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DIEPTEMETER
In water tussen de anderhalve en drie meter diep heb je nauwelijks iets aan 
een dieptemeter. Ga je op diepere plassen vissen – denk aan grote zand-
winplassen – en wil je nauwkeurig de taluds volgen (en dat wil je), dan is 
een dieptemeter 
eigenlijk wel on-
misbaar. Ook de 
visfinderfunctie is 
heel bruikbaar; je 
ziet ook gelijk op 
welke diepte de 
vis zich bevindt. 
Zie je vis, dan zit 
je in ieder geval 
warm, ook al zijn 
het dan karpers of 
brasems die niets 
in je kunstaas 
zien.

Met een diep-
temeter krijg 
je een beter 
beeld van 
de hotspots, 
zoals taluds.

straties kun je eens uitprobe-
ren hoe het je bevalt. En dan 
nog, voelt het in het begin 
nog een beetje onwennig, na 
twee, drie keer vissen is dat 
over. Je ligt echt heel stabiel in 
het water. Een golfslagje vist 

niet prettig maar omslaan is 
praktisch onmogelijk. Bedenk 
ook welke wateren je wilt gaan 
bevissen. Je hebt al gauw een 
waterdiepte van een meter of 
twee nodig en ook de moge-
lijkheid om er makkelijk in 

en uit te gaan. Steile kanten 
van anderhalve meter water 
kun je gelijk vergeten. Een 
zwemstrand of een langzaam 
aflopende oever is veruit ide-
aal. En geloof me, wanneer je 

vlak voor je flippers je aasje uit 
het water wilt tillen en uit het 
niets klapt er een snoek op, 
dan ben je hoogstwaarschijn-
lijk verkocht. Wie weet tot 
ziens op het water. 

Hoppa!

Pas bij het onthaken goed op dat de 
dreggen niet in je bellyboot komen.


