
Baarzenbal op de Hoge Vaart 23-09-2017 
 

Het is zaterdag 23 september wanneer 
we ’s ochtends om 8:00 uur verzamelen 
bij de trailerhelling aan de Hoge Vaart bij 
Almere. De zon doet verwoede pogingen 
om de mistflarden te verdrijven. Het is nu 
al een mooie dag voor de 16 deelnemers 
die zich vandaag voor de 7 boten  
– 4 grote boten en 3 porta’s - hebben 
aangemeld. Rob heeft deze keer zijn 
vaste vismaat en schoonzoon Ed thuis 
gelaten en in diens plaats zijn dochter 
Mirella meegenomen.  

Hoewel sommige vissers enigszins verbaasd zijn wordt zij meteen opgenomen in de 
groep en voelt zich prima thuis. Vele handen maken licht werk en al snel liggen alle 
boten in het water en begint de jacht op de jagers. 

De start is een beetje wisselend. Waar de ene boot meteen vol in de vis zit laten de 
vissen bij anderen nog even op zich wachten. Maar al snel maakt de Hooge Vaart 
zijn reputatie van uitstekend baarswater meer dan waar.  
Op kleine plugjes zoals de Salmo Hornet – 
die kleine herrieschopper werd verreweg het 
meeste ingezet - en kleine shads gaat de 
baars helemaal los! Wanneer de baarzen zo 
los zijn kun je prima vergelijken welk aas het 
goed doet en welk aas minder. Erwin en 
Berend hielden zich met hun porta 
hoofdzakelijk onder de bruggen op, Erwin 
was daar zeer succesvol met de dropshot 
terwijl Berend even succesvol was met kleine 
shadjes en een 2 cm. klein bronzen pilkertje.  



    
Er zijn diverse boten waar aan men aan het einde van de dag de tel volledig kwijt is 
en de vangsten in de tientallen baarzen per persoon lopen. De voedselnijd is zo 
groot dat er soms zelfs 2 baarzen aan 1 plugje hangen of aan de “dubbele 
dropshotmontage” van Elian. En de shad die Nico verspeelde krijgt hij direct terug 
van Elian die hem uit de bek van een zojuist door hem gevangen baars peutert. 

    
Kortom.. er was weinig kunstaas waarin de gestreepte boevenbende, zoals Berend 
ze noemde, geen belangstelling had. De boot van Nico met Arnoud en Elian als 
“bijzitters” blijkt achteraf met ongeveer 150 baarzen en een viertal snoeken qua 
aantallen wel het beste gescoord te hebben. 

Ook Mirella laat zich niet onbetuigd. 
Hoewel ze niet helemaal onervaren is 
blijkt Rob een goede leermeester want 
zij vangt 4 snoeken, de eerste 
vastpakken is nog wel wat eng maar 
het went snel. Met de net aangeleerde 
dropshottechniek vangt ze ook nog 
eens de nodige baarzen en met die 
score overtreft zij vandaag toch heel 
wat van haar collega’s. 
 



Waar bij de start iedereen rechtsaf 
gaat, vaart Leon met als 
passagiers Marco en Buch linksaf 
waarmee ze al snel volop in de vis 
komen, ook hier zijn de baarzen al 
snel niet meer te tellen.  
Een mooi en spannend moment 
wordt gevormd door een mooie 
70’er snoek die vol overtuiging het 
kleine plugje van Buch pakt…  
Met een geweldige smile op z’n 
gezicht en apetrots kan hij even 
later zijn allereerste “boot-snoek” 
tonen.  
Daarna lukt het hen echter niet meer om de andere aanbeten te verzilveren. Ietwat 
frustrerend is het om te zien dat Marco’s plugje en shad meermaals door dezelfde 
mooie snoekdame gegrepen wordt, maar vangen – ho maar…. Erger wordt het nog 
als we later op de foto’s zien dat het Mirella wel lukt om deze dame te verschalken…. 
De “Hoge Vaart – recordbaars” zoals de 47ér van Elian vorig jaar, blijkt er vandaag 
niet bij te zitten maar dat wordt goedgemaakt door de gigantische aantallen – 
sommige boten ver over de 100 stuks – en veel redelijke formaatjes van 25+ en 30 +.   
 
Als absolute klap op de vuurpijl weet onze nestor Leen wel de “Hoge Vaart record-
snoek” binnen te halen, een dikke dame van 119 cm (!), op opnieuw een kleine 
Salmo Hornet… effe schrikken dus 

  
Rond het middaguur besluiten Leen en Peter om richting Almere te gaan trollen. 
Leen is na een aantal vruchteloze pogingen met groot kunstaas ook overgestapt op 
kleiner kunstaas en een 4cm lange gele Salmo Hornet wordt aan de speld gehangen. 
Net voorbij de helling lijkt de hengel van Leen vast te zitten aan een groene 
kerstboom onder water want de hengel buigt door tot in het handvat. 



De vis blijft lang diep en gezien het bonken aan de hengeltop denken ze allebei aan 
een grote snoekbaars. Na diverse malen door de slip te zijn gezwommen komt de vis 
naar boven en ze kijken naar een grote snoekdame die nog geen zin heeft hen te 
begroeten want de snoek neemt weer een run en wil onder de boot door. 
Snel hengeltop in het water en de snoek onder de boot weg dirigeren, dit lukt en 
Leen kan de snoekdame langszij de boot krijgen. 
Het toch grote rubberen net blijkt te klein te zijn en na 2 mislukte pogingen wordt 
besloten om de snoek dan maar te pakken via de kieuwgreep. 
De snoek blijkt naast de lengte ook loeizwaar te zijn maar het lukt toch om de snoek 
onbeschadigd aan boord te krijgen met de kleine Salmo Hornet nog in haar lip. 
Ook dit is typisch voor de Hoge Vaart waar je tussen de vele baarzen door soms 
zomaar een metersnoek weet te vangen. 

 
Wanneer het grootse deel van de groep zich even na 17.00 uur voldaan door de 
mooie vangsten en het geweldige weer zich melden bij de trailerhelling besluiten 
Berend en Erwin nog een paar uurtjes langer te genieten van het weer en de 
vangsten.  
Na gezamenlijk opruimen van de boten wordt er nog even gezellig na gepraat en 
ervaringen uitgewisseld. Op mijn vraag aan Mirella of ze in het vervolg vaker Ed thuis 
laat om op te passen en in zijn plaats meekomt antwoordt ze breed grijnzend: “Met 
mooi weer wel!”   
 
We kijken terug op weer een absolute topdag! 
 
Louis Veldhuizen 


