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W aar kanalen, vaarten 
en sloten vaak ont-
zettend rechtlijnig en 

eentonig zijn, vormen brug-
gen een prettige onderbreking 

Heb je er ooit bij stilgestaan over hoeveel snoeken 
en snoekbaarzen jij dagelijks rijdt of loopt? Nou ja, 
niet letterlijk natuurlijk. We bedoelen de vissen in het 
water onder de bruggen en viaducten die je passeert 
op weg naar je werk, school of schoonmoeder. Deze 
plekken – waar het daglicht niet of nauwelijks reikt – 
hebben een magnetische werking op de lichtschuwe 
snoekbaars, baars en snoek. Daarom duiken we met 
roofvisspecialist Frank Schoovers onder bruggen en 
viaducten.
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ONDER VIADUCTEN EN BRUGGEN:

Liggen dikke ruggen!

in het monotone geheel. De 
vele obstakels – denk aan 
pilaren, dukdalven, wanden en 
muurtjes – onder en rond een 
brug bieden ongekend veel 

DE BELLYBOAT
Het is natuurlijk geen toeval 
dat roofvissers die vanuit een 
bootje trollen, vaak onder of 
bij de bruggetjes de meeste 
aanbeten krijgen. Met een 
boot driftig heen en weer trol-
len onder een brug of viaduct, 
is even te doen maar wordt 
op de lange duur echter geen 
succes. De bellyboat biedt 
nu uitkomst. Die maakt het 
mogelijk om werkelijk elke 
pilaar secuur af te vissen. 
Bovendien waan je je vis-
send vanuit de bellyboat in 
een compleet andere wereld. 
Je zit nu letterlijk tussen de 
brugbewoners. Daarom heeft 
de bellyboat mijn voorkeur. 
Waar veel beroepsscheepvaart 
plaatsvindt, is het echter op-

passen geblazen. De 
combinatie van druk-
ke scheepvaart en 
harde stroming is al 
helemaal een afrader 
voor de bellyboat. Het 
komt dus echt aan 
op het gebruik van je 
gezonde verstand of 
je hiermee het water 
op gaat. Probeer de 
situatie en de risico’s 
ter plekke goed 
in te schatten. Op 
waterwegen waar al-
leen de pleziervaart 
gebruik van maakt, 
heb je dit probleem 
’s winters niet. Die 
is dan immers zo 
goed als verdwe-
nen.

structuren op een klein opper-
vlak. En het mooie is: onder 
de brug is de bodem, dankzij 
zandstort ter versteviging van 
de constructie, meestal mooi 
schoon en hard. Bovendien 
kom je obstakels als fietsen 
en andere troep ónder een 
brug ook niet gauw tegen. Die 
worden vooral náást de brug 
de plomp in gedenderd door 
het schorriemorrie.

TIKKIE WARMER
Zijn bruggen ’s zomers al ware 
hotspots voor baars en de licht-
schuwe snoekbaars, ’s winters 
komt daar ook de (overwinte-
rende) witvis en dus de snoek 

bij. De watertemperatuur blijft 
daar in die periode namelijk 
net iets hoger (of beter gezegd: 
minder laag) dan in de rest van 
het water. Ga maar na: waar 
moet je het langst op wachten 
voordat je kunt schaatsen? Pre-
cies, totdat ook het ijs onder 
de bruggetjes dik genoeg is 
geworden. Als het water daar 
überhaupt al dichtvriest. En 
dat is niet zo verwonderlijk, 
want onder bruggen heeft 
de ijzige winterwind nauwe-
lijks vat op het water. Dat is 
trouwens ook voor de visser 
wel prettig. Nog los van het feit 
dat je tijdens een regenbui ook 
altijd lekker droog blijft. 

Duik mee in de mysterieuze 
wereld onder bruggen en 
viaducten!

Verticalen, werpend vissen 
met shads, kanticalen, drop-
shotten: het werkt allemaal.
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brug kunt werpen of kanti-
calen. Het draait uiteindelijk 
om een stukje brutaliteit, het 
net even anders doen dan 
anderen, goed werpwerk en 
natuurlijk je gezonde verstand 
gebruiken. Daarbij houd je 
natuurlijk aan de regels en on-
geschreven veiligheidswetten.

TECHNIEKEN
In dit artikel geen diepgra-
vende ins & outs over de beste 
vistechnieken. Besef je vooral 
dat de roofvis onder brug-
gen zich met name op of vlak 

boven de bodem ophoudt. 
Vis je graag met pluggen, 
dan hebben zinkende 

exemplaren de voorkeur. 
Daarmee pak je dan 
immers ook de eerste 
meters van je worp met-
een effectief mee. Nog 
effectiever is het vissen 

met rubber. Denk aan 
het verticalen (of kantica-
len), werpend vissen met 
shads en het dropshotten. 

Wissel deze technieken ook 
een beetje met elkaar af. Soms 
werkt sneller binnenvissen 
net iets beter. In combinatie 
met een lekker korte hengel 
van maximaal twee meter lang 
(denk aan de betonnen brug 

‘dak’ heeft, kun je natuurlijk 
met een langere hengel aan 
de slag.

MEERVAL
Nu het er sterk naar uitziet dat 
de meerval komend voorjaar 
al in de Visserijwet wordt op-
genomen, en daarmee gericht 
mag worden bevist, komt het 
vissen onder bruggen ook 
nog in een ander ‘daglicht’ 
te staan. Want de snoekbaars 
mag dan een lichtschuwe vis 
zijn, de meerval is nog veel 
meer een ‘vis van het donker’. 
Deze echte nachtrover komt 
overdag vaak nauwelijks in ac-
tie. Behoudens dan de plekken 
waar het ook overdag donker 

in ieder geval lekker droog.”

“Als het regent, zit je onder een brug

Sensatie onder de brug!

Frank’s favoriet is rubber 
kunstaas voor op of nabij de 

bodem.

direct boven je hoofd) kun je 
dan prima uit de voeten onder 
een brug. Houd bij het aan-
slaan van een vis rekening met 
de beperkte ruimte boven je. 
Sla daarom liever schuin opzij 
aan. Als de brug een hoger 

is. Je raadt het al: onder brug-
gen! Zo sprak ik deze zomer 
een snoekbaarsvisser die op 
klaarlichte dag af en toe ook 
meervallen ving. En dat was 
stuk voor stuk pal onder een 
niet nader te noemen snel-
wegbrug, waar het een stuk 
donkerder was dan in de rest 
van de rivier. Toeval? Ik denk 
het niet. Kortom, laat je ver-
rassen door de mogelijkheden 
daar in dat diepe, donkere gat 
onder het asfalt. 

TIPS VOOR ONDER 
BRUGGEN EN VIADUCTEN

!	 Pas	op	voor	scheepvaart.

!	 Een	hoofdlampje,	voor	de	
donkere	uurtjes.

!	 Een	‘harde’	plug	slaat	snel	
kapot	tegen	het	beton	van	de	
brug.

!	 Shads,	twisters	en	alles	daar	
tussenin	kan	beter	tegen	een	
stootje.

!	 Een	korte	hengel	is	prettig	
i.v.m.	de	vaak	beperkte	ruimte.

!	 Met	een	korte	opslag	kun	je	
bij	weinig	ruimte	zuiverder	en	
verder	werpen.

De ‘lichtschuwe’ snoekbaars voelt zich onder 

bruggen als een vis in het water.

KANTWERK
Heb je geen bellyboat? Niet 
getreurd, want ook vanaf de 
kant of de brug is er genoeg 
mogelijk. Er zijn natuurlijk 
van die laag boven het water 
hangende bruggen waar 
je alleen ‘op goed geluk’ je 
kunstaas onder kunt smij-
ten. Daarentegen zijn er ook 
genoeg hogere bruggen waar 
je mooi onderdoor kunt lopen, 
op betonnen wanden kunt 
staan en effectief onder de 


