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Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/roofvissen

diKKe daMes 
Voor sCHUT

oen het vissen met levend 
aas nog was toegestaan, 
struinde ik ’s winters 

regelmatig de oevers af met een 

Voordat hij naam maakte in de karpervisserij, was het snoekvissen voor 
roelof schut  de spannendste visserijvorm denkbaar. Tegenwoordig 
slokt het karperen zo veel tijd op, dat hij deze groene rover alleen in de 
wintermaanden bevist. in die periode kan het karpervissen wel eens taai 
zijn en omdat hij toch graag met een kromme hengel in zijn handen staat, 
keert hij graag terug naar zijn jeugdliefde: dikke dames.

TeKsT en foToGRAfie ROELOF SCHUT

voorntje als aas. Onder druk van 
de politiek is het gebruik van de le-
vende aasvis in 1998 echter verbo-
den, zodat ik het in de jaren daarna 

steevast probeerde met kunstaas. 
Dit kon me uiteindelijk nooit echt 
bekoren. Voor mij was de charme 
van het snoekvissen verdwenen 
en zodoende verdween de kunst-
aashengel onder een steeds dikker 
wordende laag stof. Toch klopte 
elke winter de snoekgeest weer op 
mijn deur en langzaam maar zeker 
laaide het enthousiasme weer op. 
Onder invloed van artikelen in Hét 
Visblad besloot ik om het weer te 
gaan proberen. Ditmaal met dood 
aas dat op de bodem wordt aange-
boden, iets dat ik in vroegere jaren 
af en toe ook wel eens deed.

GerinGe inVesTerinG
Het mooie van deze visserij is dat 
je als karpervisser slechts geringe 
investeringen hoeft te doen. Hier-
onder lopen we even de verschil-
lende onderdelen langs:
1 Karperhengels met een testcurve 

van 2,5 tot 2,75 pond – die heeft 
de overgrote meerderheid van de 
karpervissers standaard in bezit 
– zijn krachtig genoeg om een 
dode aasvis te kunnen werpen en 
goed aan te kunnen slaan.  

2 De grote werpmolens zijn 
opgespoeld met een gevlochten 
en zinkende lijn. Dit is dezelfde 
die ik ook graag gebruik voor het 
vissen op karper: Submerge Plus. 
Gevlochten hoofdlijn bevat bijna 
geen rek zodat je de haak veel 
beter kunt zetten. In tegenstel-
ling tot het karpervissen haakt de 
vis zich niet vanzelf en moet je 
dus aanslaan. Bovendien wil ik 
de dreg uit de dode aasvis kun-
nen slaan om de snoek nog beter 
te haken. Dit gaat met een nylon 
lijn veel lastiger.

3 Als onderlijn gebruik ik een kant 
en klare takel van Fox, de Twin 
Treble Trace in goed Engels. Deze 
takels zijn gemaakt van roestvrij 
staaldraad, ongeveer een halve 
meter lang, netjes afgewerkt en 
voorzien van twee vlijmscherpe 
dreggen. Dat laatste is van groot 
belang want een snoek heeft 
een keiharde bek zodat de dreg 
van het scherpste soort moet 
zijn om de haak goed te kunnen 
zetten. Kleine dreggen zijn niet 
mijn ding en daarom gebruik ik 
haakmaat vier. 

4 Als aas voor het statisch snoek-
vissen gebruik ik dode sardi-
nes. Dit lijkt misschien ietwat 
vreemd, maar deze zeevissen 
zijn hiervoor zeer geschikt. Ze 
geven een sterke en indringende, 
maar geen vieze, geur af en 

T

bevatten bovendien veel olie die 
een lokkende werking heeft. De 
snoek is er gek op! Je kunt deze 
vissen – al dan niet ingevroren 
– aanschaffen bij sommige 
hengelsportzaken en natuurlijk 
bij de visboer op de hoek. Er zijn 
ook snoekvissers die zweren 
bij makreel, haring of spiering, 
maar een grote dode blankvoorn 
of baars zijn natuurlijk ook heel 
goed te gebruiken. Toch gebruik 
ik het liefst een sardine van zo’n 
twintig centimeter. Het feit dat 
ik hierop mijn grootste snoeken 
heb gevangen, zal waarschijnlijk 
de reden zijn dat ik iets met dit 
visje heb. 

sCHUiVend sYsTeeM
Zoals eerder aangegeven is het bij 
deze manier van vissen, in tegen-
stelling tot de karpervisserij, niet de 
bedoeling dat de vis zichzelf haakt. 
Daarom kies je het beste voor een 
schuivend systeem. Het werplood 

van ongeveer vijftig gram bevestig 
je met een speedlink (zie foto) 
aan een ringetje dat vrij over de 
hoofdlijn schuift. Bij een aanbeet 
wil je namelijk zo weinig moge-
lijk weerstand creëren omdat een 
schuwe snoek het aas anders direct 
weer uitspuwt. Boven de wartel 
van de takel schuif je een rubberen 
kraal op de hoofdlijn. Enerzijds om 
de knoop te beschermen waarmee 
de speldwartel aan de hoofdlijn is 
bevestigd, anderzijds om te voorko-
men dat het lood over de takel kan 
schuiven. De takel hang je vervol-
gens in een speldwartel of speed-
link. Zo wordt het verwisselen van 
reeds geprepareerde takels een snel 
en simpel gebeuren.
Na het inwerpen of uitvaren van 
de beaasde takel laat je de lijn naar 
de bodem afzinken. Persoonlijk vis 
ik liever niet met een snaarstrakke 
lijn tussen hengel en lood. Want 
net zoals bij het vissen op karper, 
kunnen ook snoeken schrikken van 

Zet de beugel open en klem 
de lijn achter een klem op 
de hengel. Bij een aanbeet 
schiet de lijn los zodat de vis 
geen weerstand ondervindt.

Zo stel je de dood aashengel het beste af: met de hengeltop in het 
verlengde van de lijn. Zo ondervindt de vis de minste weerstand als 

deze er met het aas vandoor gaat.

Gebruik een 
lichte waker en 
laat deze lekker 
diep naar bene-
den hangen.

Het wachten 
wordt beloond met 
doorgaans zware, 
massieve vissen 
zoals deze 121 
centimeter lange 
vis van de auteur.

Het kan gebeuren 
dat een snoek het 
aas, ondanks dat 

je snel hebt aange-
slagen, wat dieper 
slikt. Knip de dreg 
dan stuk zodat de 
takel direct vrij is.

inGeZooMd
sardine is zonder twijfel roelofs favoriete 
winteraas voor snoek. Hieronder zie je hoe 
je deze zachte vis zó op de takel zet zodat 
deze tegen verre worpen bestand is. als je 

thuis al een aantal sardines prepareert en 
invriest verlies je geen kostbare vistijd aan de 
waterkant.

Maak of koop 
een takel met 2 
dreggen maat 
4 die circa 15 
cm uit elkaar 
zitten.

Bevestig deze 
aan de gevloch-
ten hoofdlijn 
van circa 30 lb 
met daarboven 
een schuivend 
wartellood.

Prik de 
onderste dreg 
door de harde 
kieuwdeksel 
van de bevroren 
sardine.

De bovenste 
dreg prik je vlak 
voor de staart 
en bind de vis 
met powergum 
strak tegen de 
takel. 

De sardine zit 
nu muurvast en 
is klaar om tot 
wel 60  meter 
ver geworpen te 
worden.

Miniserie
Dood Aas

Deel 1
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een strakke lijn die diagonaal door het wa-
ter loopt. Vervolgens bevestig je de lijn in 
de lijnclip van de hengel. Zet je hoofdlijn 
niet muurvast in de clip, maar dusdanig 
lichtjes dat de vis deze bij het minste of 
geringste los kan trekken. De molen-
beugel staat open zodat een aanbijtende 
snoek zonder wrijving lijn kan nemen. 
Tussen lijnclip en startoog hang je een 
lichte waker of swinger. En omdat de 
aandacht tijdens het vissen ook wel eens 
verslapt – eerlijk is eerlijk – gebruik ik 
bovendien een elektronische beetmelder.

rUsTiGe aanBeeT
De aanbeet verloopt meestal rustig. De 
snoek weet namelijk ook wel dat een 
dode aasvis nergens heen zwemt, zodat er 
rustig kan worden getafeld. Eerst komt de 
waker omhoog, daarna wordt de lijn uit 
de clip getrokken en vervolgens kringelt 
de lijn rustig van de molenspoel terwijl 
de elektronische beetmelder begint te 
piepen. In principe kun je direct aanslaan 
bij een aanbeet: de snoek heeft de aasvis 
minstens al gedeeltelijk (of dwars) in zijn 
bek en daarmee hoogstwaarschijnlijk 
ook al een van de dreggen. Toch wacht ik 
liever nog drie tot vier seconden voordat 
ik de haak zet. Dit om er zeker van te zijn 
dat de volledige aasvis in de bek zit. Lan-
ger dan dit wacht ik nooit om te voorko-
men dat de aasvis wordt doorgeslikt en de 
snoek erg diep gehaakt zit. Voor het geval 
dat dit onverhoopt toch een keer gebeurt 
– je kunt het niet altijd voorkomen – heb 
ik een knijptang met een lange steel bij 
me zodat ik de dreg kan doorknippen.

de BesTe sTeKKen 
De beste stekken zijn vaak plaatsen die je 
als karpervisser ook graag ziet: onderaan 
een talud, bovenop een plateau, een split-

sing van waterwegen, tegen een eilandje 
of onder een over het water hangende 
takkenbos. Afgestorven wierbedden, half 
vergane lelievelden en rietkragen leveren 
ook regelmatig een mooie snoek op. Staar 
je echter niet blind op deze klassieke 
plaatsen. Je staat er soms verbaasd van 
hoeveel snoeken je op een vlak stuk bo-
dem zonder diepteverloop of waterplan-
ten kunt vangen. Het is dus vooral ook 
een kwestie van je dode aasvis regelmatig 
verplaatsen en zo de snoek op te zoeken.
Het mooie van statisch vissen met dood 
aas is dat het vooral grote snoeken op de 

onTHaKen en TerUGZeTTen
als je met dood aas vist, vang je doorgaans de grotere exemplaren. Het lan-
den, onthaken en terugzetten vergt daarom wat extra aandacht. Hieronder 
lees je waar je op moet letten. 

KNIJPTANG
Grotere snoeken land je het beste met een landingsnet. De kieuwgreep is een vrij riskante aangelegenheid 
vanwege de los bungelende dreggen. Ook nu kan een knijptang goed van pas komen. Sommige snoeken 
hebben namelijk de neiging om zich als een krokodil om hun eigen as te draaien waarbij de haken ver-
strikt raken in het landingsnet. Het doorknippen van de dreg is dan wel zo handig en verstandig, zeker ook 
voor het welzijn van de snoek. Je wilt deze prachtige roofvis immers niet beschadigen.

ONTHAAKMAT
Heb je een snoek gevangen, leg de vis dan op een onthaakmat. Zo voorkom je dat zand, takjes, stenen en 
andere scherpe objecten de slijmlaag van de vis aantasten. Dit is belangrijk omdat deze de vis beschermt 
tegen infecties, ziekten en parasieten. Zorg ervoor dat je de onthaakmat van tevoren nat hebt gemaakt. 
Hetzelfde geldt voor het wegen van een snoek. Doe dit altijd in een natte weegzak met een gladde kunst-
stof binnenkant. Houd de snoek tijdens het meten, wegen en fotograferen goed nat door frequent water 
over de vis te gieten.

ARTERIETANG
Kijk uit als je een snoek onthaakt. Door een onverwachte beweging van de vis kun je lelijke verwondingen 
oplopen als gevolg van de vlijmscherpe tanden of een van de dreggen. Een lange arterietang of een sim-
pele waterpomptang is hiervoor het aangewezen instrument. Door de snoek bij een kieuwboog te pakken 
zal de bek automatisch open gaan en is de vis betrekkelijk gemakkelijk en veilig te onthaken. Blijf echter 
voorzichtig want een ongelukje zit in een klein hoekje – en ik kan het weten…

kant brengt. Snoeken van tachtig cen-
timeter zijn doodnormaal, vissen van 
negentig centimeter worden regelmatig 
gevangen en metersnoeken zijn geen 
uitzondering. Het snoekvissen zal voor 
mij nooit een volwaardige vervanging zijn 
voor het karperen, maar in de koudere 
maanden vormt het een welkome afwis-
seling. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor 
veel snoekvissers die ’s zomers op karper 
vissen. Een kromme hengel is immers 
een kromme hengel! Veel succes! n

Roelof Schut: “Het 
is gewoon genieten 

om zo’n dikke 
dame nog even in 

het koude water  
te mogen  

vasthouden.”

“Wie mooie vissen wil vangen moet pijn lij-
den, zo lijkt het wel als er weer eens een dreg 
in m’n klauwen schiet.”


