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SNOEKEN IN HET DONKER

Als de meeste snoekvissers allang met de warme 
sloffen aan voor de TV zitten, slaat Sjaak van der 
Spek zijn slag. In het donker gaat hij eropuit om 
‘zoetwaterkrokodillen’ proberen te vangen. Die aanpak 
blijkt bijzonder succesvol, getuige ook deze duistere 
reportage.

• roofvissen

Als de meeste snoekvissers allang met de warme sloffen aan 
voor de TV zitten, vangt Sjaak van der Spek zijn vissen. 

p veel wateren is 
het klappen van de 
zweep vriend snoek 

overdag ondertussen wel 
bekend. Anticiperen is dan 
het motto voor de snoekvis-
ser. Je kunt als doodaasvis-
ser bijvoorbeeld de meest 
exotische zeevissen onder de 

TEKST En FOTOGRAFIE rAYMonD HAKKerT

O snoekdobber hangen. Of als 
kunstaasvisser een batterij 
nieuwe pluggen aanschaffen 
die vriend Esox lucius nog niet 
voorbij heeft zien komen. Een 
andere optie is om in te spelen 
op de aasmomenten die soms 
simpelweg verplaatst zijn naar 
de donkere uurtjes. Dat is 

precies wat Sjaak van der Spek 
(18) heeft gedaan.

AVONDUREN
De keuze om ’s avonds in het 
donker te gaan vissen, heeft 
hij eigenlijk noodgedwongen 
gemaakt. In verband met zijn 
studie raakte het vissen over-

dag wat in het slop, dus kwam 
hij pas in de avonduren aan 
vissen toe. In eerste instantie 
was het voor Sjaak ook een 
beetje een gok hoe dit expe-
riment uit zou pakken, maar 
wat bleek: “In de avond loopt 
het vaak harder dan midden 
op de dag! Dus kom achter de 

TV vandaan, pak je visgerei en 
ga er ook eens in het donker 
op uit”, oppert de enthousiaste 
Zuid-Hollander.
 
BRUGGETJE
Het ouderlijk huis van Sjaak 
staat midden in een snoekrijke 
polder en dient als uitvalsbasis 

voor deze reportage. ’s Mid-
dags heeft zijn broertje al wat 
witjes gevangen, dus na het 
‘no mercy momentje’ hangt 
er al snel een dode voorn aan 
de takel onder de dobber. 
Daarna snelt hij enthousiast 
naar het eerste bruggetje aan 
de overkant van de drukke 

Ook in het donker weet de snoek, mede dankzij de zijlijn 

en zijn fijne neus, feilloos prooien te lokaliseren.
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weg. “Opvallend genoeg ligt 
de snoek ook in het donker 
graag in een hinderlaag onder 
bruggen. Het slotenstelsel in 

deze buurt bevat tientallen van 
dit soort bruggetjes, dus aan 
potentiële stekken is er geen 
gebrek.”

DOBBER PLAT
Met een zwierig boogje be-
landt de montage onder het 
bruggetje. “Af en toe gooi ik 
mijn dobber per ongeluk ook 
wel eens tegen het beton, van-
daar dat ik een flink en solide 
exemplaar gebruik. Bijkomend 
voordeel is dat ik die ook in 
het donker goed kan zien.” 
Een breekstaafje is vanwege 
de lantaarnpalen langs de weg 
niet nodig. Bovendien maakt 
het feit dat de dobber plat op 
het water ligt, hem extra opval-
lend. “Ik lood hem niet uit, 
dus bij een aanbeet gaat hij 
rechtop staan of ploept ie juist 
compleet weg”, zegt Van der 
Spek. Verder is de montage 
hetzelfde als te doen gebruike-
lijk. Aan een onderlijn van 50 
cm staaldraad hangt dus een 
vlijmscherpe dreg maat 4. 

METERS MAKEN
Na vijf minuten wachten bij 
het eerste bruggetje, maakt 
Sjaak aanstalten om te verkas-
sen. “Langer wachten is hier 
vaak tijdsverspilling.” Op dat 
moment ziet hij vanuit zijn 
ooghoek beweging in het 

water. Kort daarna springen 
er tientallen voorns door de 
lucht en klapt er iets achter-
aan. “Snoek!” Het teken om de 
dobber bij de actieve groenjas 
te water te laten. Als dat na vijf 
minuten opnieuw geen resul-
taat heeft opgeleverd, besluit 
Sjaak verder te kijken. “Die vis 
heeft vast geen honger meer. 
Het is hier vaak snel raak als 
je in de buurt van een snoek 
inwerpt. Het motto luidt dus 
doorlopen totdat je er eentje 
tegenkomt mét trek.”
 
BEET!
Bij de volgende brug landt 
de dobber perfect midden in 
het hol van de leeuw. De dode 
voorn is amper afgezakt als 
hij pardoes ‘tot leven’ komt 
en de dobber heen en weer 
schiet. Een ferme aanslag laat 
het water ontploffen. Na een 
korte dril pakt Sjaak de vis 
voorzichtig uit het water. De 
mooie vis die vervolgens op 
de foto gaat is een perfect be-
wijs van wat er mogelijk is in 
het donker. Het onthaken is 
dankzij een degelijke hoofd-
lamp en dito onthaaktangen 

BEPERKTE UITRUSTING
Naast een dosis enthousiasme, warme muts en handschoenen heb je aan 
een korte (3.30m) karperhengel of doodaashengel genoeg. Het is in het 
donker handig dat de hengel wat korter is: zo loop je minder risico de top 
te vernachelen en vis je wat makkelijker onder bruggen. Een kleine molen 
gevuld met 30/00 nylon maakt de set compleet. Gevlochten lijn kan, maar 
is minder schuurbestendig. Aangezien je vaak ‘bovenop’ de snoek zit, heeft 
zo’n lijn met weinig rek bovendien geen meerwaarde.

MINDER IS MEER
Neem verder niet al te veel spullen mee. Sjaak neemt naast zijn hengel plus 
molen een emmer voorns en een klein (onthaak)matje mee – waarop hij een 
snoek kan onthaken of eventjes kan gaan zitten. In zijn jaszak draagt hij de 
nodige onthaaktangen en wat reservemateriaal (extra dobber, stuitje, wat 
lood en onderlijnen) bij zich. Zo ben je lekker flexibel en kun je in korte tijd 
veel stekken afvissen.
NB: Je kunt natuurlijk voor een statische set-up met piepers kiezen als je 
liever niet wilt dobberen in complete duisternis. Op groot water is dat zeker 
een aanrader. Langs ‘zijn’ poldersloten vist 
Sjaak echter veel liever struinend.

NUTTIGE ZAKEN
•  Verlichting: Een degelijke hoofdlamp is een must in het donker. Neem 

ook een kleine reservelamp en -batterijen mee. Ook zijn er speciale licht-
dobbers voor snoek verkrijgbaar. In andere dobbers kun je een breek-
staafje prikken of dit zelf met ducktape bevestigen.

•  Kleding: Zorg voor warme kleding, een 
sjaal, waterdichte jas of extra poncho. 
Draag laarzen met een hoog en dik 
profiel en voering. Op sneakers houd 
je het nog geen uur uit. Wollen 
sokken houden de voeten ook 
goed warm. Bij het onthaken 
met blote handen zijn deze in 
korte tijd zo koud dat opwarmen 
lastig is. Handwarmers bieden dan 
uitkomst.

•  Beweging: Als het even niet wil lukken en je krijgt het koud, las dan even 
een pauze in. Maak een seconde of 30 zwaaiende bewegingen met de 
armen. Je activeert zo je eigen warmtebron. Een hap eten en wat warme 
drank of soep, zorgen ervoor dat je daarna weer gemotiveerd verder 
kunt.

• �Veiligheid: In het donker langs wateren struinen die aan of vlakbij wegen 
liggen kan riskant zijn omdat je niet snel opvalt in de duisternis. Een 
fluorescerend hesje dat is voorzien van reflectoren laat je opvallen bij pas-
santen op de fiets of in de auto. Houd altijd de veiligheid in acht.

•  Regelgeving: Houd rekening met de op het betreffende water geldende 
regels. Op sommige wateren geldt nog steeds dat je er niet mag vissen 
tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang.

Denk in het donker altijd 
goed aan je eigen veiligheid.

een fluitje van een cent en 
binnen een mum van tijd is 
de snoek weer netjes terug-
gezet. “Op naar de volgende!”, 
zegt Sjaak. En weg is hij 
alweer.
 
KUNSTAAS
Terwijl Sjaak met de dikste 
voorn uit de emmer de sloten 
af sleept, probeert vismaat 
Jurian het ondertussen met 
kunstaas. Dat werkt ook. Hij 
krijgt al snel een knal op 
zijn hengel. Het hele slootje 
staat op stelten en de witvis 
springt alle kanten op. Na 
een stevige dril pakt Jurian 
een negentiger uit het water. 
Stralend gaat hij samen met 
wat andere vismaten uit de 
buurt op de foto. Jurian heeft 
de snoek koud terug gezet of 
Sjaak moet wederom aan de 
bak. Een prachtige dikkerdje 
heeft zijn aas te pakken. Het 
kan niet op: de snoek is los 
en het lijkt wel alsof er nooit 
wordt gevist. Zo zie je het 
overdag niet vaak meer.
 
LAATSTE RONDE
Om even op te warmen wordt 
de keuken van moeder Van 
der Spek opgezocht. Als een 
grote pan chocolademelk op 
het vuur gaat passeren tal van 
visverhalen de revue. Na dit 
opwarmertje is het inmiddels 

22.00 uur geweest. Menigeen 
zou de bank of het bed op-
zoeken, maar Sjaak en Jurian 
kunnen het niet laten om bij 
volle maan nog een ronde 
langs diverse sloten te maken. 
Dit keer zonder resultaat, 
want de snoeken geven niet 
meer thuis. “Morgenavond 
weer?”, vraagt Sjaak aan 
Jurian. “Doen we”, antwoordt 
die. Het is voor hen inmid-
dels heel gewoon om na de 
avondmaaltijd een hengel uit 
de schuur te grissen en op 
krokodillenjacht te gaan.

De montage is bijzonder eenvoudig en 

hangt onder een niet uitgelode dobber.

Dood aas of kunstaas doen het 
allebei prima in het donker.

Licht in de duisternis met deze 
fraaie groenjas voor Sjaak.


