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oals altijd is de aanbeet van deze 
snoek ook nu weer volkomen 
onverwacht. Een ferme tik op 

het shadje, een vette kolk en het meer 
dan welkome bonken op de hengeltop. 
Geen Esox die je nachtmerries bezorgt, 
maar wel vis waar je per slot van re-
kening voor op pad gaat. Ondanks de 
bescheiden afstand tussen kop en staart 
geldt dat geenszins voor de tanden. Die 
zijn al vanaf de geboorte uiterst puntig 
en vlijmscherp. Geen visje om zonder 
handschoenen aan te pakken, zo wordt 
gedacht. Logisch dan ook dat beginnende 
snoekvissers als de dood zijn om met hun 
vingers tussen die kaken te komen. Ze 
kiezen daarom vaak voor een schepnet in 
combinatie met de meest bizarre onthaak-

materialen. Al binnen enkele seconden 
heeft een van de dreggen van de plug zich 
muurvast in de mazen van het net ver-
ankerd en heb je een fiks probleem. Eer 
deze Gordiaanse knoop is ontward, ligt 
de snoek al half op apegapen terwijl het 
feitelijke onthaken nog moet beginnen. 

UITGEVOCHTEN
Voordat je ook maar aan de kieuwgreep 
mag denken, is het van belang dat je de 
snoek laat uitrazen. Zelfs stijf onder je 
voeten kan de vis namelijk nog springen 
en rollen dat het een lieve lust is. Wie dan 
probeert een snoek te pakken kan voor 
verrassingen komen te staan. En daarvan 
is een sneetje dankzij tanden nog het 
minst erg. Van links naar rechts en van 

VEILIG SNOEK 
LANDEN MET DE 

KIEUWGREEP
Beksperder, pvc-pijp, eendebekklem of schepnet: 

mieter het allemaal maar snel weg. Snoeken 
onthaak je namelijk niet met wapentuig waar 

de Gevangen Poort in Den Haag beroemd door 
werd. Elke zichzelf respecterende visser 

gebruikt vanaf nu de kieuwgreep om snoek 
veilig aan land of in de boot te brengen.
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TAKKEN, GEEN VERLOREN ZAAK!
Goed snoekwater ligt nogal eens vol met takken, paraplu’s en andere troep. Daarom neemt Ed altijd een eenvoudige 
kunstaasredder mee als hij op pad gaat. Deze bestaat simpelweg uit 20 meter nylon koord met daaraan twee zware 
dreggen en een stuk lood. Knip de punten van de dreggen even af zodat deze het kunstaas niet beschadigen. Zodra je 

vast zit werp je het lood voorbij het obstakel en trek het vervolgens 
weer rustig naar je toe. In veruit de meeste gevallen trek je het vuil 
samen met je kunstaas keurig naar de kant.

Twee stevige dreggen, een bonk lood en circa 20 meter koord, 
that’s all!

Zonder de kunstaasredder was Ed zijn shad mooi kwijt geweest.

onder naar boven slingerende dreggen 
zijn veel gevaarlijker. Vandaar dat we pas 
overgaan tot de kieuwgreep als de vis echt 
zo goed als stil ligt.

GEEN ANGST
De kieuwgreep is kinderlijk eenvoudig 
en een must voor iedere snoekvisser om 
te leren. Geen gesjouw meer met net-
ten en martelwerktuig, dus beter voor 
de snoek. Natuurlijk is een snoekenbek 
voor een nieuwbakken visser best groot 
en eng, maar daar moet je letterlijk even 
doorheen kijken. Als je dat doet zie je 
namelijk dat er tussen de kieuwdeksels 
en kieuwbogen een behoorlijke ruimte 
zonder scherpe obstakels zit. Daar kan 
met gemak een halve hand tussen. n

Als rechtshandige zorg 
je er voor dat de rug van 
de snoek naar de kant 
of te wel naar je voeten 
wijst. Voor linkshandigen 
geldt het omgekeerde, 
terwijl zeer ervaren 
snoekvissers met 
zowel links als rechts de 
kieuwgreep doen.

De snoek ligt in de juiste 
positie, met je rechter-
hand heb je je hengel 
vast, terwijl je de vingers 
van je linkerhand kromt 
en voorzichtig onder de 
(linker) kieuwdeksel van 
de snoek laat glijden. 
Let er daarbij goed op 
dat je niet met je vingers 
tussen de scherpe 
kieuwbogen komt. 

Eenmaal met de vingers 
onder de kieuwdek-
sel en je vingertoppen 
langs de binnenkant, 
voel je dat je een stukje 
met je hand naar het 
uiteinde van de kaak 
kunt schuiven zodat je 
goed grip krijgt. Tegelijk 
maak je met je hand een 
vuist, zodat de vis niet 
kan wegglippen. Je kunt 
de vis nu met gemak 
uit het water tillen. Echt 
zware snoeken moet je 
daarbij met je andere 
hand ondersteunen.

Met de kieuwgreep gaat de bek automatisch open en 
kun je de vis eenvoudig met behulp van een goede 
onthaaktang onthaken. Logisch dat je voor dat ontha-
ken als rechtshandige je meest handige rechterhand 
gebruikt.

Grote(re) snoeken zo aan de kaak een eind optillen 
is niet verstandig. En, als wij iets niet willen is het 
een snoek beschadigen. Daarom gaan wij met onze 
supersnoek op de foto met één hand onder de kieuw, 
of te wel de kieuwgreep, terwijl met de andere hand 
de buik van de vis wordt ondersteund. Wil je de vis 
verticaal vereeuwigen; ook dan ondersteun je hem 
met één hand.

1 2

3 4 5

Per abuis: het beloofde deel 2 van de miniserie Dood Aasvissen verplaatsen 
we i.v.m. de gesloten tijd voor snoek. Onze excuses hiervoor.


