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Nachtsnoek

Op hete zomerse dagen verkeren de meeste snoeken, zeker op ondiep water, in 
een soort coma. Maar zodra de zon achter de horizon is verdwenen en de nacht 
haar intrede doet, kunnen de donkere uurtjes voor een ommekeer zorgen. Tumult 
in het water kan de boel in positieve zin doen ontwaken en met megaspinners 
heb je het goede gereedschap in handen…

D
e maan klimt gestaag 
boven de oude 
boomtoppen uit. Deze 

steeds hoger rijzende gloeiende 
bal zorgt voor steeds meer licht, 
waardoor het gemakkelijker 
wordt om te zien waar ik 
werp. Eerder deze avond/nacht 
maakte de wind het driftend 
vissen lastig, maar gelukkig 
neemt die nu in kracht af. Nu 
is het een piece-of-cake om de 

elektrische motor te bedienen en 
nauwkeurig op de juiste plekken 
te werpen. Ik ben nu al een uur 
zonder enige aanbeet aan het 
vissen. Omdat ik het grootste 
gedeelte van mijn vistijd heb 
besteed aan dieper water, 
besluit ik vervolgens om een 
poging te wagen in een ondiepe 
baai waar hooguit 50 cm water 
staat. Langzaam manoeuvreer ik 
de boot de baai in.

BOEGGOLF NA 
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De ondiepe baai ligt in een kleine 
vallei waar een beekje in het 
meer uitmondt. De vallei creëert 
als het ware een windtunnel, 
waardoor -ondanks de matige 
wind- het moeilijk is om niet weg 
te drijven. Voor anker gaan in dit 
zeer ondiepe water is geen optie, 
omdat ik bang ben dan de vissen 
te verstoren. In plaats daarvan 

probeer ik de boot dusdanig te 
driften dat ik de spaarzame stro-
ken wiervrij water goed af kan 
vissen. Het maanlicht reflecteert 
in het water en maakt de wier-
velden die tot aan de oppervlakte 
groeien zichtbaar. Echter, bij de 
meeste worpen boort de spinner 
zich toch vrijwel direct vast in de 
waterplanten. Dan lukt het me 
eindelijk om de spinner in een 
wiervrij stuk van net geen twee 

met megaspinnersmet megaspinners

meter breed te plaatsen.
De maar liefst 42 centimeter lan-
ge spinner -met twee bladen van 
elk 12 centimeter lang- geeft veel 
weerstand in het water en erach-
ter ontstaat een indrukwekkende 
boeggolf van enkele centimeters 
hoog die de wateroppervlakte 
doorbreekt. Net op het moment 
dat ik volste vertrouwen krijg in 
deze boeggolf, verschijnt er een 
nog veel grotere boeggolf een 

paar meter achter de spinner en 
in een oogwenk accelereert deze 
zich op een agressieve manier 
richting de spinner. Het kalme 
water explodeert, het water spat 
alle kanten uit en de stilte van de 
nacht is verdwenen.

NAAR OPEN 

WATER

Een fractie van een seconde 
later buigt mijn hengel  (2,40 

meter en werpgewicht van 20 
tot 70 gram) tot diep in het 
handvat door. Dit is een grote 
vis, maar na de hevige klappen 
op de hengel valt de spanning 
op de lijn weg. In plaats van het 
dichte wier in te vluchten komt 
de vis via het wiervrije kanaal 
met een sneltreinvaart naar me 
toe gezwommen en verkiest 
hij het ruime sop.  Als een gek 
draai ik lijn binnen om enigszins 

contact te houden met de ge-
haakte vis. Als de snoek de boot 
passeert kan ik gelukkig weer 
volledige druk uitoefenen. De 
slip staat zwaar afgesteld en de 
kracht van de vis is zo immens 
dat hij mij en de boot geruisloos 
het open water opsleept.
In het midden van het meer 
is genoeg ruimte om de vis af 
te drillen zonder dat we ons 
 zorgen hoeven te maken hem te 

Roversdressuur? Jazeker! 

Niemand die daar al ’s nachts 

met megaspinners aan de slag 

was geweest. 



Snoek

 verspelen in waterplanten of een 
verzonken boom. Hij heeft nog 
genoeg energie over en neemt 
keer op keer onhoudbare runs 
het diepere water in. Na een 
tijdje wordt de vis geleidelijk 
aan moe en kan ik in het licht 
van mijn hoofdlamp eindelijk 
de massieve rug aanschouwen. 

Normaal gesproken land ik 
de vissen met behulp van de 
kieuwgreep, maar als ik me rea-
liseer hoe lang de vis is, maak ik 
toch maar het schepnet gereed. 
Gelukkig verloopt alles goed en 
kan de vis worden geschept. Ik 
maak de netarmen los en houd 
de vis in het water terwijl ik naar 

de kant vaar om enkele plaatjes 
te schieten. Eenmaal uit het wa-
ter is de zomersnoek kwetsbaar, 
dus ik heb maar heel even om 
mijn memorabele vangst te ver-
eeuwigen. Kort daarna zwemt 
de 123 centimeter lange vis 
terug door het ondiepe water, 
waar ze vandaan kwam. Voor 

die nacht hield ik het voor ge-
zien, ik was meer dan verwend 
en als een kind zo blij.  

ANDERE 

CONDITIES

Tijdens de laatste twee nach-
telijke vistrips heb ik op twee 
drukbeviste wateren de twee 
grootste snoeken (voor zover be-

kend) gevangen. De vissen wer-
den gevangen binnen een uur 
vissen op de door mij aangepas-
te, enorme muskiespinners. Op 
het water waar ik de hierboven 
beschreven snoek ving, hebben 
andere vissers maar liefst 20 
dagen gevist zonder ook maar 
één aanbeet van een grotere 

vis. Bemoedigend? Wel, het is 
in ieder geval opvallend en na 
verloop van tijd maakte ik het 
vaker mee.
Ik ben er van overtuigd dat het 
alles te maken heeft met iets 
dat bij het roofvissen nogal eens 
onderschat wordt, namelijk 
dressuur. Ook snoeken kunnen 
leren en ook snoeken kunnen 

Door loodgewichten op de as te 

bevestigen, werpt zo’n lompe 

spinner opeens stukken beter.

Hij heeft nog genoeg energie 
over en neemt keer op keer 

onhoudbare runs.

Deze snoek had duidelijk 

genoeg van al dat kabaal in het 

holst van de nacht. 



Snoek

Pakt een snoek de streamer (achterkant) van de mega

spinner, dan houdt hij deze vaak muurvast in zijn bek met 

als gevolg dat de haken zich niet verplaatsen bij het aan

slaan en dus geen vlees pakken. Om dit tegen te gaan laat 

ik een takel/onderlijn met dreggen via een driewegwartel 

buiten de streamer naar de onderkant lopen en plaats ik 

een (pennen)veer om de achterkant van de streamer as. 

Sla ik nu aan en zit de streamer vast in de bek, dan schuift 

de as naar me toe tot in hoeverre de veer dat toelaat. 

 Tegelijkertijd trek ik nu dankzij de driewegwartel de takel 

mee en kan deze zo vlees in de bek haken. 

SPINNERS DIE HAKEN

bepaalde situaties associëren 
met bijvoorbeeld gevaar. Anders 
doen dan anderen kan het tij 
doen keren. Om te beginnen 
het vissen met kunstaas in de 
nacht. Zeg nu zelf, zoveel vis-
sers zullen dat niet doen en dus 
zullen weinig snoeken ’s nachts 
de mist in zijn gegaan. Wordt 
er op een bepaald water veel 
gevist, maar uitsluitend overdag, 
zal snoek dan niet veel liever 
’s nachts gaan jagen? Immers 
ontbreekt het de donkere uurtjes 

aan negatieve associaties. Ik 
heb nu genoeg sessies meege-
maakt om dit te kunnen doen 
geloven en ben er van overtuigd 
dat het in ieder geval een poging 
waard is op populaire (kleinere) 
snoekwateren. 

ZIJLIJNORGAAN

En dan het te kiezen kunst-
aas. Omdat we nu met slechte 
lichtomstandigheden van doen 
hebben, moeten we snoek op 
een andere manier weten te 

prikkelen. Een xxl spinner die 
onder water veel commotie ver-
oorzaakt is wat dat betreft een 
prima alternatief. In plaats van 
op het zicht wordt hiermee met 

name een beroep gedaan op het 
zijlijnorgaan van de snoek en ge-
loof maar dat ze hier prima hun 
prooien mee kunnen lokaliseren. 

Al helemaal wanneer we met dit 
slag spinners vissen. Daarnaast 
wordt dit kunstaas van 30 à 40 
cm nu niet bepaald veel gebruikt 
op vooral kleine wateren en heb-

ben we tegelijkertijd dus nog iets 
dressuurdoorbrekends. 
Een aantal van mijn favoriete 
spinners worden gemaakt door 
American Musky Mayhem. Deze 
kun je verkrijgen via onder an-
dere www.attitudebaits.com. 
Deze spinners hebben geen ex-
treem scherpe haken en mede in 
combinatie met de bouw van de 
spinners, hebben ze van nature 
een vrij slechte inhaking. Daarom 
modificeer ik mijn spinners en 
breng een veer aan welke ik 
aansluit op de as van de spinner. 
Dit betekent dat je de haken nog 
kunt verplaatsen, ook al zit de 
spinner zelf  stevig vastgeklemd 
tussen de kaken van de snoek. 
Al met al zijn spinners qua inha-
kingscapaciteiten nu niet bepaald 
optimaal, althans niet van origi-
ne, maar hebben ze zeker in het 
donker een hoge attractiewaarde 
voor snoek! 
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Zeg nu zelf, zoveel vissers 
zullen niet met kunstaas de 

nacht ingaan.

Dankzij het zijlijnorgaan is 

snoek prima in staat om ook  

’s nachts te jagen.

…hierdoor werkt het 
veersysteem optimaal  
en kunnen de dreggen  
beter vlees pakken.

De dreggen zitten 
middels een takel en 
een driewegwartel aan 
de spinner vast…


