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Maandelijks verschijnt bij deze rubriek een nieuwe video met daarin tips
& trucs over een bepaald type visserij. Kijk voor de nieuwste aflevering van
Visblad TV (en alle video's in het archief) op: WWW.HET VISBLAD.NL
of scan de QR-code. Je vangt meer met Visblad TV!

ACROBATIEK MET ADRIAAN

MASTERCLASS
GEEPVISSEN

‘Paling met een snavel’, ‘zilveren pijl van
Neptunus’ en ‘groene samoerai’. Dit zijn allemaal
bijnamen van de geep. Deze acrobatische
‘zomergast’ kun je prima aan licht materiaal
vangen. In Visblad TV laat specialist Adriaan
Dronkers (23) precies zien hoe hij vanaf de
zeedijk van Westkapelle op geep vist.
TEKST: ED STOOP > FOTOGRAFIE: SANDER BOER > ILLUSTRATIE: EMIEL VAN DIJK >
CAMERA: DANIËL JAWADNYA
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at we hier vandaag niet
de enigen zouden zijn,
was te verwachten. Vandaar dat we – mede met
het oog op het getij (afgaand water)
– voor een vroeg tijdstip hebben gekozen. Maar dat zelfs bij het krieken
van de dag al zoveel medebroeders
in Petrus hier tegelijk met ons zijn,
moet haast wel betekenen dat er de
laatste dagen goed geep is gevangen. Een prima voorteken, de voorspelde windkracht 3 die ter plekke
een dikke 4 blijkt te zijn ten spijt.

TEGENWIND
In plaats van de matchhengel tuigen Adriaan en ik daarom allebei een lichte karperhengel op. Tegenwind vraagt immers om een
iets zwaardere hengel, waarmee je
geepdobbers van 40 of 50 gram wat
verder de zee in krijgt dan met superlicht materiaal. Bij windstil weer
was dat laatste natuurlijk prachtig

geweest, omdat gepen geen echte
krachtpatsers zijn. Met licht materiaal beleef je toch leuke sport
aan Belone belone. Bovendien laat
de ‘zoute snavelbek’ – die meestal
niet groter wordt dan 60 tot 70 cm
– dan vaker fraaie staaltjes luchtacrobatiek zien. Overigens kunnen
de (sub)tropische neven en nichten
van onze geep tot wel 130 cm lang
worden en aan de hengel geduchte
tegenstanders zijn. Voor de Nederlandse variant volstaat echter een
10-ponds gevlochten hoofdlijn. Nylon heeft als nadeel dat het vrij snel
zinkt – waardoor je lijn eerder wier
oppakt – vandaar de voorkeur voor
gevlochten lijn.

ACROBATEN
Geep wordt in negen van de tien gevallen net onder het wateroppervlak bevist. Daar jaagt de vis op jonge haring en zandspiering. Daarom
bevestig ik een speciale geepdobber >>

GEPEN: WAAR EN WANNEER?

Gepen arriveren meestal eind april in ons kustwater, maar laten zich dan vaak
nog enkele weken nauwelijks vangen. Zo rond half mei begint het meestal
goed te lopen. De beste periode is van juni t/m september. Naast de zeedijk
van Westkapelle vormen ook de Oosterschelde, Neeltje Jans en andere dijken,
pieren en havenhoofden langs de kust goede geepstekken. Bij rustig weer
wordt geep soms ook vanaf de stranden gevangen. Afgaand en laagwater zijn
over het algemeen het beste getij. Verder zal je de geep zelden of nooit in een
ruwe zee of in het donker vangen: rustig weer en de ochtend- en avonduren
zijn veruit ideaal.

24

>> HÉT

.NL

JULI 2015 >> HÉT

.NL

25

>> HÉT VISBLAD OP YOUTUBE > YOUTUBE.COM/SPORTVISSERIJNL

TOP 4 AASSOORTEN

Check de
video op
www.hetvisblad.nl,
www.facebook.com/
hetvisblad of scan
de QR-code

driewegwartel
10 lbs gevlochten
hoofdlijn

van 30 gram aan mijn 1-ponds, 3,60
meter lange penhengel. Aan deze
dobber komt ook de 1 meter lange onderlijn met daaraan de haak
en het aas. Onderweg naar Westkapelle heb ik nog wat boomtakken verzameld om – zoals wij ooit
in Vis TV lieten zien – in het water
te gooien. Dat klinkt misschien een
beetje raar, maar het is een bekend
gegeven dat gepen daar als echte
acrobaten steevast overheen springen. Door de straffe tegenwind en
golfslag wordt het hout helaas vrijwel meteen weer op de keien aan
de kant geworpen. In het geval van
een vlakke zee hadden ze vandaag
echter zeker extra amusement opgeleverd.

REEPJES VIS
Gepen zijn roofvissen die vooral van
zeebliek (jonge haring), zandspiering en kreeftachtigen leven. Reepjes vis van zalm of makreel worden
dan ook veel gebruikt als aas. Gepen
hebben weliswaar een lange bek,

geepdobber
± 40 gram

100-120 cm
20-22/00 fluorocarbon
onderlijn
klein knijploodje

Met de klok mee: kweekzagers, zalmreepjes, runderhart en witjes.
20 cm

Haak maat 6/8

maar een klein keelgat. Houd zo’n
reepje vis daarom op maximaal 5
cm lengte en een halve cm breed.
Voor de Zeeuwse wateren zijn
kweekzagertjes echter het favoriete
aas van de geepvissers. Prik de haak
alleen door de kop van het zagertje
en knijp vervolgens na ongeveer vijf

centimeter de rest van de worm af.
Zo heb je een stevig aasje dat zich
gemakkelijk een eind laat inwerpen. Adriaan – die naast zijn werk
op Camping Zuiderduin ook veel in
de bijbehorende hengelsportwinkel
is te vinden – heeft vandaag in ieder geval vier aasjes meegenomen:
kleine reepjes verse zalm, reepjes
runderhart, kweekzagertjes en witte zandzagertjes (witjes).

KWEEKZAGERS

De zeedijk bij het Zeeuwse Westkapelle is een bekende geepstek.
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Al snel zien we dat Adriaan het
geepvissen tot in de puntjes beheerst. In een mum van tijd tovert
hij de eerste zilveren springers op
de kant. Geen grote vissen, maar dat
is gebruikelijk voor het voorjaar als
het Noordzeewater nog aan de koude kant is (deze reportage vond eind
mei plaats met een zeewatertemperatuur van 13 graden, red.). Het gaat
echter wel in rap tempo. Adriaan
heeft zeker al vijf gepen gevangen,
als ik mijn eerste aanbeet missla.
Opmerkelijk is verder dat we de vissen uitsluitend aan kweekzagertjes
vangen. Kennelijk niet het aas waar
de buren om ons heen mee vissen,

aangezien ik er van al die hengels
maar één keer eentje zie met daaraan een geep.

ACTIEF VISSEN
Het geepvissen behelst echter beslist meer dan alleen het juiste aas
kiezen, inwerpen en wachten tot de
geep jouw aas vindt. Adriaan werpt
steeds zo ver mogelijk haaks op de
getijdestroming in; soms zelfs een
beetje stroomopwaarts. Vlak voordat zijn dobber het water raakt,
remt hij deze af zodat de onderlijn
keurig voorbij de dobber vliegt en
zich mooi strekt. Daarna draait hij
de lijn steeds langzaam een stukje binnen. Het loodje boven Adriaan zijn haak zorgt er voor dat het
aas onder het wateroppervlak blijft
– uit het zicht en buiten het bereik
van de meeuwen. Door deze actieve manier van geepvissen krijgt hij
veel meer aanbeten dan wanneer
hij de dobber gewoon passief met
de stroom mee laat drijven.

MASTERCLASS
Adriaan vangt inmiddels aan de lopende band geep en na een kou-

ACTIEF GEEPVISSEN
LEVERT VEEL MEER
AANBETEN OP DAN JE
AAS PASSIEF MET DE
STROOM MEE TE
LATEN DRIJVEN
de start ben ook ik eindelijk aan de
beurt voor mijn eerste Belone belone. Wanneer ik tussendoor een
klein reepje zalm probeer, blijkt dit
net als het runderhart en de witjes
vandaag absoluut niet in trek bij de
geep. Daarom schakel ik weer snel
over op de kweekzager en vang ik
mijn tweede geep – op dat moment
ben ik bij Adriaan de tel al kwijt.
Een werkelijk fantastische manier
van zeevissen en een aanrader voor
de komende zomermaanden. Zeker nu de masterclass van Adriaan
Dronkers mijn en hopelijk ook jullie
ogen nog een heel eind verder heeft
geopend over de juiste techniek.
Check daarom maar snel de video
op www.hetvisblad.nl.

DOBBER EN ONDERLIJN
De felgekleurde, rechthoekige tot
peervormige geepdobbers met
het loodgewicht aan de onderkant
zijn het meest geschikt en werpen
het verst. Aan de dobber monteer
je een onderlijn van 100 tot 120
cm lengte (20/00 tot 22/00 nylon
of fluorocarbon). Daaraan knoop
je een kleine, langstelige haak
nummer 6 of 8. Zorg dat zowel de
hoofd- en onderlijn aan het oogje
in de bovenkant van de dobber zijn
bevestigd. Dit voorkomt dat je het
hele zaakje in de war gooit. Waar
ik zelf altijd standaard op geep
viste met een onderlijn zonder
loodgewicht, bevestigt Adriaan
juist consequent een AA of BB
loodhagel op zo’n 20 cm boven
de haak. Dit loodje houdt het aas
net iets verder onder het wateroppervlak dan wanneer je geen lood
gebruikt. Op sommige dagen kan
dit helpen om meer vis te vangen.
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