
Visdag in Leidsche Rijn – Terwijde 25-02-2017 
 
Nog geen twee weken geleden was de doodaas visdag in Utrecht in de sneeuw en 
vandaag stond er weer een dagje vissen in Utrecht gepland. Gelukkig was het 
warmer dan twee weken geleden, maar volgens buienradar zou er ’s ochtends nog 
een flinke bui vallen. Gelukkig zit buienradar er ook weleens naast, want op een paar 
spetters na is er geen bui gevallen die dag. 
 
We hadden net als twee weken geleden weer afgesproken bij de Shell en we zouden 
met zes man op pad gaan. Ook deze keer konden we een nieuw lid, Eric Bakhuisen, 
verwelkomen nadat we begin januari Sjors Hovelink al als nieuw lid erbij hebben 
gekregen. Sjors was er deze keer ook weer bij en dat kwam goed uit, want het water 
waar we gingen vissen is het thuiswater van Sjors. Hij heeft ons de hele dag de beste 
plekken van Leidsche Rijn en Terwijde laten zien. Naast Sjors en Eric, waren ook 
Louis, Bart, Henk en ondergetekende (Marco) van de partij. 
 
We begonnen ergens tussen de huizen waar een aantal slootjes zijn en wat groter 
water rondom een paar flats. Na een paar worpen had ik al flinke actie op mijn 
nieuwe twister met bucktail, maar dat kwam omdat ik ‘m hoog in de boom had 
gegooid. Na een minuut of vijf duwen en trekken brak er gelukkig een tak af en had ik 
mijn nieuwe speeltje weer terug.  
Het begin van de ochtend was echter vrij taai en we besloten richting het 
Maximapark te lopen. 
 

 

Daar ving 
Louis zijn 
eerste van 
vier snoeken 
van die dag 
en kort 
daarna kon 
Bart er ook 
een landen.  

 
Ik besloot een slootje af te vissen, terwijl de anderen verder het park in liepen.  
 



 

Met een 
oude en 
vertrouwde 
groene Dull 
shad ving ik 
binnen 5 
minuten 
twee 
snoeken van 
ongeveer 50 
en 60 cm.  

 
De vorige twee keer dat ik heb gevist had ik niets gevangen en ook geen beet gehad 
en dan begin je toch een beetje aan jezelf te twijfelen. Gelukkig was het nu wel raak.  
 

 

Verder in 
het 
Maximapark 
had ook Eric 
zijn eerste 
snoek 
gevangen. 
Een dikke 
snoek 
tussen de 
60 en 70 
cm. 
 

 
Toen ik samen met Louis het Maximapark uitliep visten 
we nog in een paar ondiepe slootjes, waar Louis twee 
mooie snoekjes wist te verschalken op een zelfgemaakte 
bucktail met een Jelltex twister.  
Het blijft bijzonder dat in kleine ondiepe slootjes toch nog 
zoveel snoek zit.  
 

 



Tijdens onze wandeling rondom het Maximapark werden we nog muzikaal begeleid 
door een specht die bovenop een lantaarnpaal zijn tromgeroffel luid liet horen. 
 

  
 
Nadat we weer bij de auto’s terug waren om een broodje te eten, zagen we Henk die 
was achtergebleven in de wijk. Helaas had hij nog niets gevangen. 
Onder de lunch vertelde Sjors dat sommige mensen alle vis eten die ze vangen en 
dat er overal een recept voor was. Zo ook voor brasem die het lekkerst schijnt te zijn 
in een biersaus. We waren het er allemaal over eens dat biersaus zonder brasem 
nog veel lekkerder is.  
 
’s Middags verkasten we naar het station in Leidsche Rijn om daar verder te vissen.  
Eric vertelde mij dat hij vroeger veel gevist heeft en daarna jarenlang niet. Enige tijd 
geleden heeft hij het roofvissen weer opgepakt en dan met name het vissen op baars 
in de rivier met kleine plugjes. Het vissen op baars vind ik zelf ook ontzettend leuk 
om te doen en ben blij dat De Hoge Vaart ook dit jaar weer in het programma van de 
Roofvisgroep is opgenomen. 
 
In Leidsche Rijn is er een wijk met een aantal woonboten op het water en Sjors 
vertelde dat je daar goed kon vissen. Met z’n vijven liepen we daar naartoe en Henk 
bleef achter om bij het station te blijven vissen.  
 



 

Tussen de woonboten was het 
gelijk raak voor Sjors en ving een 
snoek op een rood-witte 
Screaming Devil.  
 
Toch wel handig als je de juiste 
plekken weet te vinden!  

 
We vervolgden onze weg richting de waterzuivering en daar ving Bart in een ondiep 
watertje zijn tweede snoek van de dag. Beide snoeken ving Bart op zijn veel 
gebruikte langzaam zinkende gesegmenteerde vriend. Voor de rest bleef het erg 
rustig in deze buurt. 
 
Hoewel, samen met Bart viste ik vanaf een brug en kreeg op een gegeven moment 
een flinke aanbeet. Ik kon echter al vrij snel voelen en zien dat dit geen gewone 
snoek was en het bleek uiteindelijk een flinke brasem te zijn die ik in zijn rug had 
gehaakt.  
 

 

Normaal gesproken 
heb je weinig actie 
met een brasem, 
maar deze was 
blijkbaar nogal 
geschrokken en 
ook nog eens 
verkeerd gehaakt 
waardoor hij keer 
op keer met een 
flinke run 
wegzwom. Bart 
bood aan om hem 
te scheppen en zo 
konden we een 
flinke brasem 
landen.  

 
Nu had ik van Sjors tijdens de lunch een lekker recept gekregen voor brasem, maar 
we hebben hem toch maar weer snel teruggegooid. Ik had trouwens ook geen 
biersaus bij me. 
De rest van de dag heeft Bart met een stinkend schepnet gelopen en bij deze mijn 
excuses. Ik zal het niet meer doen (hoop ik). 
 
Louis appte dat hij tussen de huizen nog een vierde snoek had gevangen en 
daarmee was het voor hem een topdag geworden. Op weg terug naar de auto 
verspeelde ik nog twee snoeken, waarbij de eerste erg gretig was. In eerste instantie 



miste hij mijn shadje waarop hij direct een tweede poging deed. Deze keer zat ie 
eraan, maar liet helaas ook weer los. Het snoekje had het blijkbaar niet door, want hij 
bleef in het ondiepe water nog flink doorschudden met zijn kop en verdween 
uiteindelijk in het diepere gedeelte. 
 
Terug bij de auto kwamen we Henk weer tegen en hij had gelukkig ook een snoek 
weten te vangen. Achteraf gezien hebben we ontzettend veel mazzel gehad met het 
weer en heeft iedereen wat gevangen. In totaal zijn er 11 snoeken en een brasem 
gevangen en iedereen heeft het naar zijn zin gehad. Eric gaf dat later via de app ook 
nog door en het is leuk om te horen dat nieuwe leden het naar hun zin hebben 
gehad. 
 
Op naar de volgende visdag! 
 
Marco de Vries 
 
 
 
 


