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IJsvissers

H
et wordt bikkelen en kleu-
men, maar de kans om
eindelijk eens te kunnen

ijsvissen wil visvijver Forel for All
niet laten lopen.

Vijf minuten. Langer was het
vanmorgen niet vol te houden op
de bevroren visvijver aan de rand
van Sint Annaparochie. Toch is
Klaas Leystra dol enthousiast: mor-
gen wordt op de visvijver Forel for
All het eerste lustrum gevierd met
een partijtje ijsvissen. ,,Prachtig. Dit
kan hier bijna nooit.’’ Hij verwacht
zeker tien vissers op het ijs.

De deelnemers zullen zelf een
wak van 30 bij 30 centimeter uit het
ijs moeten hakken. De vloer is
gemiddeld zo’n 8 centimeter dik.
Vervolgens moeten zij hun hengel
met het puntje in het water leggen.
,,Als het draad over het ijs ligt,
bevriest en knapt deze.’’ Als de
lijntjes zijn uitgegooid, moeten de
vissers terug naar de wal, waar ze
enige beschutting kunnen vinden.
,,De vissen zien de mensen anders
op het ijs staan. Gelukkig is de forel
nieuwsgierig en minder angstig dan
een karper, dus hij zal zeker door

het aas worden gelokt’’, vermoedt
Leystra.

Normaliter wordt de vis met een
schepnet uit het water gehaald. Dat
is nu niet mogelijk. Zeker als een
visser een flink exemplaar aan de
haak heeft, zal hij hulp van een
collega nodig hebben om het beest
met de hand uit het water te halen,
denkt Leystra. Ook het bevestigen
van het aas – de gebruikelijke po-

werbait – moet met de hand en is
een koud klusje. Het ‘drillen’ (uit-
putten) daarentegen van de vis kan
zo’n tien minuten duren. ,,Daar
krijg je het dan wel weer warm
van.’’ Daarna volgt dan nog een tik
met een knuppeltje op de kop van
de forel. ,,Het is consumptievis. De
forel mag niet worden teruggezet.’’
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