
THE EXPERIENCED ANGLER or ANGLING 
IMPROVED 

 
door Colonel Robert Venables / 1662 

 
Als eerste oude "bestseller van toen" wil ik het 
even hebben over het eerste "serieuze" boek 
over onze geliefde hengelsport. Alhoewel het 
een tiental jaar na "The Complete Angler" van 
Isaac Walton verscheen, betekende het de 
eerste mijlpaal in de hengelsportliteratuur. 
 

 
 
 
Vooraf iets over de auteur 
 
Robert Venables werd geboren in 1612 of 
1613. Hij stamde uit een oud geslacht van 
Engelse landadel en voelde zich aangetrokken 
tot de loopbaan van beroepsmilitair. Hij sloot 
zich aan bij Cromwell en hielp bij het 
onderdrukken van de opstand in Wales in 
1648. In 1649 werd hij naar Ierland gestuurd 
waar hij samen met Cromwell de Ierse opstand 
(begonnen in 1641) zal neerslaan. De Ierse 
bevolking werd gedurende de volgende 3 jaar 
tot op één derde uitgemoord. Venables bleef 
als opperbevelhebber van de Ulsterse troepen 
tot in 1654 in Ierland, waar hij behalve de Ieren 
duvelen ook nog tijd vond om te vissen. Eind 
1654 keert hij naar Engeland terug om er voor 
de tweede maal in het huwelijksbootje te 
stappen. Met zijn verse bruid vertrekt hij dan 

als generaal met de Engelse vloot naar de 
"West Indies" om er Hispaniola (het huidige 
Haïti en de Dominicaanse Republiek) op 
Spanje te veroveren. Zijn leger van 8.000 man 
slaagt hier niet in en dus wordt Jamaica op de 
korrel genomen. Ondanks de sterfte van de 
helft van zijn manschappen slaagt hij wel in dit 
opzet. Hij lijdt spoedig aan dysenterie zoals de 
rest van zijn leger en keert doodziek naar 
Engeland terug. Door zijn mislukking valt hij in 
ongenade bij Cromwell en wordt hij enige tijd in 
de Tower opgesloten. Hij wordt gedegradeerd 
en trekt zich als "gentleman farmer" op zijn 
diverse landgoederen terug. Hij leeft er 
teruggetrokken maar krijgt wel zijn militaire 
rang van kolonel terug. In 1662 verschijnt de 
eerste editie van zijn “Experienced Angler”... 
met vooraf een begeleidende felicitatie van 
Isaac Walton. Hij overlijdt eind 1687 op de -
voor die tijd- gezegende leeftijd van 75 jaar. 
 
Uit het voorwoord van dit boek zou je kunnen 
afleiden dat Venables een West-Vlaming, 
Hollander of Schot zou kunnen zijn:"Vissen is 
voor het minste geld, het meeste genot vinden" 
zo schrijft hij. Onze wederhelften zullen het wel 
niet eens zijn met deze stelling, maar toch... 
Een andere waarheid als een koe is: "Men zou 
denken dat iets maar plezierig kan zijn als het 
eerst fortuinen moet kosten". Inderdaad, een 
visser is met (betrekkelijk) weinig tevreden. Ja 
toch? 
 
Niets nieuws onder de zon 
 
In het eerste hoofdstuk legt Venables uit hoe 
men al het nodige voor onze hobby (behalve 
de haken) zelf kan maken. "Een hengelstok 
snijdt men het beste half januari af"... wanneer 
werd uw carbonhengel geoogst? "De lijn kan 
het beste roodbruin, wit of grijs zijn van kleur: 
roodbruin in door regen getint water, en wit of 
grijs in helder water... Lichtgroen kan 
eventueel ook." Zijn de camouflage-kleuren 
dan echt zo nieuw? "Het beste model haak is 
rond en heeft een naar binnen gerichte 
haakpunt". De ‘round bend’ of nog beter de 
‘wide-gap’-haak is dus blijkbaar niet recent 
maar wel reeds eeuwen bekend om zijn 
uitstekende vangtechnische eigenschappen. 
"Een portefeuille voor het opbergen van lijnen, 
onderlijnen, gemonteerde haken, vliegen, 
enz... is handiger dan een doos." "Vergeet 



nooit een slijpsteentje voor het scherpen van 
de haken... en gebruik het ook!". "Kies Uw 
viskorf (tackle box zouden wij zeggen) zo licht 
mogelijk want er komt toch genoeg gewicht in 
terecht." Mijn devies luidt ook: beter mee 
verlegen dan om verlegen! 
 

 
In welke verzameling zou het reeltje 
bovenaan deze afbeelding nu zijn? 

 
Vliegvissen 
 
Vliegvissen is volgens Venables de leukste 
vorm van vissen. Velen delen deze mening. 
"Vliegvissen kan men op: zalm, forel, vlagzalm, 
blei en kopvoorn" Vergeet dus maar dat enkel 
op "nobele" vissoorten met de vlieg werd 
gevist. "Er zijn er die zelfs op snoek en brasem 
met kunstvliegen vissen, maar dit is niet de 
meest succesvolle manier van doen." En wij 
maar fier zijn en denken dat we het 
streamervissen op Esox en het nimfvissen op 
Abramis Brama hebben uitgevonden. 
 
Venables raadt aan te vissen met een imitatie 
van deze insecten welke op dat moment ook in 
de natuur voorkomen. "Laat de vlieg in kleur, 
vorm en grootte overeenstemmen met wat 
rondvliegt aan het water." "De presentatie van 
de vlieg is even belangrijk als haar uitzicht: 
alleen dode vliegen (spents) drijven gewoon 
met de stroming mee; levende vliegen 

bewegen over het wateroppervlak." "Bij 
heldere hemel: lichtkleurige vliegen; bij 
donkere hemel: donkere vliegen". Een nog een 
eeuwenoude tip: "Zie van Uw bindmateriaal na 
hoe de kleur ervan in natte toestand is". Wij 
vergeten blijkbaar ook dat een "droge" vlieg in 
het water altijd nat wordt! Oh ja: "Zalmvliegen 
mogen in tegenstelling tot forelvliegen in de 
opzichtigste kleuren worden uitgevoerd". Hier 
luidt dus het devies: hoe gekker, hoe liever... 
 
Snoekvissen 
 
Behalve vliegvissen op forel zijn er andere 
goede vangtechnieken zoals het vissen met 
wormen (de "gardeners fly") en met aasvisjes. 
"Een verrukkelijke viswijze is het snoekvissen 
met dood getakeld aas: op een stalen onderlijn 
van +/- 30cm en eindigend op een dubbele 
haak, wordt een aasvis geschoven zodat zijn 
bek tegen de haak komt. Wat loodverzwaring 
voor de haak in de vissebek zorgt ervoor dat 
de aasvis met de kop vooruit in het water zakt. 
Bind de staart van de aasvis vast aan de 
onderlijn: zo weerstaat hij meerdere worpen. 
Zorg voor voldoende gevlochten (schoen-
makers-)garen op Uw molen. Gooi de aasvis 
(voorn, grondeling) of kikvors waar je snoek 
verwachten kan. Heb je beet, geef dan lijn 
zodat de snoek de ruimte krijgt om met zijn 
prooi naar zijn rustplaats terug te keren. Als de 
lijn terug loopt, is de tijd rijp om met een 
krachtige haal de haak te zetten." Engelsen 
hebben dus al eeuwenlang een voorkeur voor 
dode aasvissen voor snoek. Behalve de raad 
om een "kikker" (beschermde diersoort) als 
aas te gebruiken, heeft deze alinea nog niets 
aan belangrijkheid ingeboet. 
 
Venables heeft nog méér in zijn "trukendoos”: 
wat wij nu als stropen ervaren, vindt hij 
topsport. "Behalve met een hengel, kan ook 
met een slapende lijn op snoek worden gevist: 
de lijn wordt hier om een varkensblaas of rond 
een bundel twijgen gewonden. Voor echt grote 
snoek kan je de lijn (+/- 45cm) aan de poot van 
een gans vastmaken. Een kanjersnoek krijgt 
deze 'dobber' zelfs onder. Je hebt beet als er 
naast een verzopen gans, een dode snoek op 
het water drijft." Ik zie nu wel niet direct de 
noodzaak om ons op de ganzenkweek te 
storten, alhoewel ik een portie "foie gras" nooit 
afsla! 
 
Voor het grondvissen werden er schuifloodjes 
gebruikt. Onze kolonel fabriekte ze uit een 
doorboorde pistoolkogel. En dat loodhagel 
gewoon werd gemaakt van gespleten "zaad" 
dat bij de jacht op klein wild wordt gebruikt, 
wist U wellicht al. 



Dat er niets nieuws onder de zon is, blijkt nog 
eens ten overvloede uit de beschrijving van 
een dood-aas takel: je zou zweren dat de grote 
Drachkovich op de vingers van Venables heeft 
gekeken om zijn "monture" uit te vinden. Het 
peuren op aal ofte paling was in het oude 
Albion ook een leuk en lucratief tijdverdrijf. De 
beschrijving van het maken van een peur en 
het vissen ermee is nog geen (paarde)-haar 
veranderd. 
 
Een weetje van Venables dat ik U niet 
onthouden wil: "Snoek bijt het best om 3 uur 's 
middags in helder water en bij een lichte bries 
en dit vooral in de maanden juli, augustus, 
september en oktober". Had je dit ook al 
gemerkt, vriend Jan? Zelfs over de kledij van 

een visser weet Venables al te vertellen dat 
natuurlijke, donkere kleuren het minst de vis 
verschrikken. Iets wat vele broeders in Petrus 
beter indachtig zouden zijn als je hen in 
fluorescerende trainingspakken aan de 
waterkant ziet rondklooien. 
 
Zo zie je dat men zelfs in eeuwenoude 
literatuur wat leuks kan oprapen over onze 
geliefde sport. Die oude boeken lezen wel niet 
zo makkelijk en daarenboven moet je wat 
middeleeuws Engels machtig zijn... toch kan ik 
er uren zoet mee zijn, als ze toch niet willen 
bijten! 
 
 

Luc de Medts
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JEC SPINNER ? 
 
 
Op de foto hieronder ziet u een oude spinner 
van het merk "JEC". 
 

 
 
Opmerkelijk aan deze spinner is het ruitertje 
waaraan het spinnerblad (4cm) is gehecht. Het 
ruitertje heeft de vorm van een kruisje en heeft 
naast de aanhechting voor het spinnerblad op 
de 3 andere uiteinden een enkele haak. 
Onderaan zit zoals bij gewone spinners, een 
dreg. 

Wie kan wat meer vertellen over dit merk? 
Graag een seintje als u hier meer over weet. 
 
Jean-Paul Ceulemans 
Roteinde 176 
2230 Herselt 
 
jeanpaulceulemans@skynet.be 
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