
 
De Sassenheimervaart 

 

 
 

De Sassenheimervaart ligt, zoals uit de naam blijkt, in Sassenheim, een deelgemeente van Teylingen. Een prachtig viswater (met name in de 
winter) waar alleen leden van onze vereniging en de circa vijftig leden van de Sikkens Hengelsport Vereniging (op machtiging van onze 

vereniging) mogen vissen!  

In de Sassenheimervaart zijn vele vissoorten te vangen. De meest voorkomende vissoort is de voorn gevolgd door de kolblei. Het bijzondere 
van deze vaart is dat dit vooral in de wintermaanden een erg goede vaart is om er een mooi netje echt grote voorns te vangen. Ook moet je er 

niet van opkijken dat een grote snoek jouw voorn al te pakken heeft voordat die in je schepnet ligt. Dit betekent dat je zoveel mogelijk vist 

met een lijn die even lang is als je hengel zodat je de vis eerder in je net hebt dan een snoek hem kan pakken.  
De Sassenheimervaart is ongeveer 2 meter diep en 15 tot 20 meter breed. Er staat over het algemeen geen stroming. Onder normale 

omstandigheden zijn dobbers op de vaste hengel zwaarder dan 1 gram overbodig. De kunst is om er zo secuur mogelijk te vissen als de 

omstandigheden dit toelaten. . . . . . . .  
 

  
 

 
 

Voor het vissen op voorns in de vaart moet je proberen je dobber zoveel mogelijk in beweging te houden en je dobber lekker te laten driften 

over de voerplek. Vergeet vooral niet het ook eens achter je voerplek te proberen, vooral de grote voorns zijn nogal schuw en houden zich 

soms een beetje afzijdig. Zijn er grote voorns op je stek aanwezig dan kan je rustig met een  

1 grams dobber vissen met bulklood, hiermee is je haak eerder bij de bodem. Als ze minder aanwezig zijn dan wil het ook nog wel eens 

lukken je lood over de lijn te verdelen, zodat je aasje langzaam naar de bodem zweeft, dat pakt een ruisvoorn ook graag op deze manier. 
Belangrijk is ook je onderlijntje, 10/00 uiterlijk als ze het goed doen anders 08/00 met een haakje 18 maar niet groter dan 16. Het beste deel 

van de Sassenheimervaart voor de wintervisserij is het gedeelte tegenover de woonarken maar dan moet je wel wat afgestorven riet opzij 

schuiven. Hier moet je meestal kortbij vissen. Aan de kant van de woonboten op de Industriekade heeft de langere hengel weer de voorkeur.  
En dan nog het gedeelte bij de brandweerkazerne (zie bovenstaande foto), hoe dichter bij de brug hoe beter de kansen. Ga je echter helemaal 



tegen de brug aanzitten, dan zul je wel veel vangen maar meestal de kleinere voorns. Dan nog het voeren, mijns inziens is het erg belangrijk 

dat dit met kleine beetjes gebeurt, maar dan wel minimaal elke keer dat je je hengel ingooit. Ook als je geen beet krijgt regelmatig blijven 

voeren, kleine balletjes (donker) voer en steeds circa  10 maden. Tot slot is het gebruik van donker voer mijns inziens van belang in de 
winter. Vissen in deze vaart worden belaagd door vele snoeken en op een lichte voerplek worden ze een te zichtbare prooi. Kijk maar eens in 

het water, als daar een witte plastic zak ligt dan zie je iedere vis die daar overheen zwemt!   


