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TEKST ronALD CAssee FOTOGRAFIE MiLAn rinCK

Ronald Cassee vist het liefst met topwaters op snoek.

D

TOPWATERVISSEN OP SNOEK
Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor het 
topwatervissen op snoek. Deze techniek zou alleen 
geschikt zijn voor het buitenland. Maar niet alleen de 
snoeken in Zweden en de muskies in de Verenigde Staten 
loeren op alles wat zich aan het oppervlak beweegt. Ook 
in Nederland kan topwatervissen zeer effectief zijn. Als 
je maar weet wat je doet, zegt Ronald Cassee. Bovendien 
is er volgens hem niets spannender dan het vissen op 
snoek aan de oppervlakte.

at de snoek een 
belangrijk deel van 
zijn voedsel van 

het oppervlak haalt, is voor 
de meeste snoekvissers geen 
geheim meer. Naast de blauwe 
reiger is Esox lucius de be-
langrijkste oorzaak van het feit 
dat eendenmoeders na een x 
aantal dagen vaak met een iet-
wat uitgedunde kinderschare 
rondzwemmen. Maar ook kik-
kers, muizen, ratten en zelfs 
ringslangen staan op het menu 
van de snoek. Echt kieskeurig 

is hij dus niet. Als de prooi aan 
de oppervlakte maar een flinke 
hap is, dan trekt dit vanzelf de 
aandacht van de snoek. Want 
snoeken zijn zeker niet vies 
van grootformaat aas. 

SPEKTAKEL
Wanneer de snoek opper-
vlakte-aas pakt, gaat dat met 
het nodige machtsvertoon 
en spektakel gepaard. De 
adrenaline giert door je keel 
van spanning. Soms komt de 
snoek als een ‘great white’ van-

af de bodem op de topwater af 
om met kunstaas en al uit het 
water te springen. Vaak duikt 
hij er een paar keer langs, 
zodat je een grote rug langs 
je aas ziet scheren. Af en toe 
zie je ook een soort boeggolf 
achter je topwater als de snoek 
deze over enkele meters ach-
tervolgt. In de meeste geval-

len klapt de vis met een grote 
kolk op je topwater. Bij meer 
dan de helft van de aanvallen 
wordt de topwater gemist – 
en daarin zit hem nu net de 
charme. Vis missen hoort bij 
deze vorm van snoekvisserij. 
Dat is ook niet erg, want vaak 
komt de snoek na die ene aan-
val nog meerdere keren terug 

om bij dezelfde worp alsnog 
toe te slaan.

GEMISTE AANBEET
Het probleem van aanbeten 
missen bij het topwatervissen 
zit hem in het moment van de 
aanslag: dit moet je pas doen 
als je vis voelt – en horizontaal 
(parallel aan het water) zodat 
je de minste missers hebt. Zo-
dra je slaat op zicht (dat doet 
iedereen in het begin), mis je 
de snoek. Die heeft namelijk 
iets meer moeite om prooi 
van de oppervlakte te grijpen 
vergeleken met wanneer hij 
op dieper water jaagt. Bijvoor-
beeld doordat de boeggolf 
die hij veroorzaakt het aas 
wegduwt of dat de snoek een 
misrekening maakt door de 
brekingsindex van het licht 
in het wateroppervlak. Zelf 

vermoed ik ook dat een snoek, 
net als een haai, zijn prooi 
soms ‘onderzoekt’ door er een 
paar keer langs te zwemmen. 
Al dit visuele spektakel maakt 
dit mijn favoriete manier van 
vissen, mits de omstandighe-
den zich hiervoor lenen.

MAART T/M OKTOBER
Topwatervissen is zeer ge-
schikt voor de zomer, als het 
water het meest begroeid is. 
Tussen de planten vissen is 
geen probleem aangezien we 
aan de oppervlakte blijven. 
Met een aantal topwaters is 
het zelfs mogelijk om over 
de planten heen te vissen 
zonder ook maar één keer 
vast te raken. Ook het voor- en 
najaar zijn echter geschikt 
voor deze visserij. Zelf vis ik, 
afhankelijk van het weer, vanaf 

De aanvallen op topwaters gaan vaak met veel spektakel 
gepaard. Daarbij grijpt de snoek ook geregeld mis.

Topwaters zijn er in de meest uiteenlopende verschijningsvormen.

Ontzetting bij Ronald nadat een snoek 

vlak voor zijn voeten aanbeet, maar miste.
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begin maart tot eind oktober 
met topwaters (de gesloten 
tijd voor kunstaas uiteraard 
uitgezonderd). Buiten die pe-
riode is het niet effectief. Qua 
weertype hoef je echt geen 
windstille omstandigheden en 
spiegelglad wateroppervlak te 
hebben. Ook met een briesje 
en wat golven op het water 
kun je prima met topwaters 
vissen. En niet alleen in 
ondiep water: ook in diep(er) 
en helder water pakt de snoek 
gerust een topwater van het 
oppervlak.

SOORTEN TOPWATERS
Er zijn verschillende soorten 
topwaters verkrijgbaar die qua 
functie en de manier waarop 
ze gevist moeten worden 
nogal uiteenlopen. Afhankelijk 
van het watertype en de om-
standigheden gebruik ik een 
bepaald type topwater. Voor de 
beginnende topwatervisser zal 
ik hierna een aantal verschil-
lende typen bespreken die ook 
in Nederland goed verkrijg-
baar zijn.

Spook
De meest allround topwater 
is de spook. Deze typische 
oppervlakteplug heeft de vorm 
van een grote sigaar. Net als 
een jerkbait (glider) wordt de 
spook zigzaggend (walking 
the dog) binnen gehaald. Een 
goede spook ligt diep in het 
wateroppervlak en glijdt rustig 
van links naar rechts. Soms 
helpt het ook om de spook 
even stil te leggen. De aanbeet 
komt vaak wanneer je het 
kunstaas weer in beweging 
brengt. Het vissen met een 
spook vereist enige oefening, 
maar heb je dit onder de knie 
dan is dit naar mijn mening 
wel de meest effectieve all-
round topwater.
Spooks zijn er in vele kleuren 
en maten. In helder water 
gaat mijn voorkeur uit naar 
natuurlijke kleuren (zilver, 
zwart, etc.), terwijl in troebel 
water wat meer opvallende 
kleuren het beter doen. Klei-
nere spooks (ook wel stick-
baits genoemd) komen beter 
tot hun recht in de polder 

en kunnen ook aan een wat 
lichtere spinhengel worden 
gevist. Voor de grote spooks 
is een jerkbaithengel met reel 
noodzakelijk. Met een groter 
formaat kunstaas vissen we 
ook meer gericht op grotere 
snoek. Bijvoorbeeld de Maas 
Maurauder van Salmo in de 
kleine versie (13 cm, 36 gram) 
en de grotere Little Dog van 
MuskyMania (wel de Ame-
rikaanse dreggen vervangen 
door Gamakatsu’s!).

Propellerbait
Deze oppervlakteplug is 
voorzien van een draaiende 
schoep. Die laatste maakt bij 
het binnendraaien een plop-
pend geluid en trekt tevens 
een bellenspoor. Deze lawaai-
makers trekken de aandacht 
van de snoek, ook op wat 
grotere afstand. Daarom zet 
ik dit type kunstaas graag in 
op wat groter water als ik niet 
weet waar de snoek zit. Snoe-
ken zijn doorgaans best bereid 
om achter propellerbaits aan 
te jagen – soms zie je tot over 

Topwaters zijn echte herrieschoppers in het wateroppervlak.

Tussen of door de waterplanten heen vissen is met veel topwaters geen enkel probleem.

vele meters lengte een boeg-
golf achter het kunstaas. Ook 
in de polder en kanalen kan 
dit type topwater overigens erg 
effectief zijn.
Bekende propellerbaits op de 
Nederlandse markt zijn de 
Whopper Plopper van River-
2Sea, de Turbo Jack van Salmo 
(kleine versie) en de erg fraaie 
Joe Bucher Topraider. Sinds 
kort is bij ons ook de Buzz 
Plug van Arbogast (geleverd 
door Albatros) verkrijgbaar. 
Deze kruising tussen een 
buzzbait en een kikker is zeer 
geschikt voor het polderwater. 

Popper
Dit type topwater wordt 
gekenmerkt door een holle 
kop. Door de popper met korte 
rukjes of in één beweging 

(lange halen) binnen te vissen, 
veroorzaken ze bellen aan het 
wateroppervlak en maken ze 
een ploppend geluid. In ons 
land bekende poppers zijn de 
Chug Bug van Storm en de 
popper van Strike Pro (beide 
zijn ook goed te vissen aan een 
wat stevigere spinhengel).
De scuttlebug is een Ameri-
kaanse topwater die lijkt op de 
klassieke popper. Deze opper-
vlakteplug is aan de voorkant 
voorzien van een (doorgaans) 
stalen schotel die hetzelfde 
effect sorteert als de popper. 
Bovendien heeft de scuttle-
bug hierdoor ook een mooie, 
schommelende beweging. De 
Scuttlebug van Smity is hier 
niet verkrijgbaar (wel via het 
internet), maar ook in Neder-
land een echte topper voor de 
snoek (ook bij deze topwater 
is het handig wel even de dreg-
gen te vervangen).

Overige topwaters
Behalve de drie hiervoor 
genoemde groepen, zijn er 
natuurlijk nog de nodige 
andere vormen van topwaters. 
Daarvan wil ik er nog een paar 
noemen. Dit zijn de Diving 
Frog (River2Sea) en de Rattle 
Hawg (Hawg Seekers, via in-
ternet te bestellen in de VS).
• De Diving Frog is een drij-

vende kikker met achterpo-
ten die bij het binnenvissen 
echte zwembewegingen ma-
ken. Deze kikker duikt net 
onder het oppervlak en kun 
je door de afgeschermde 
haak echt super langzaam 
tussen het groen zijn werk 
laten doen. Vaak gooi ik de 
kikker letterlijk tussen het 
riet of bovenop de plompen-

bladeren en vis hem dan 
terug. Zorg dat je een goede, 
lange onthaaktang bij je 
hebt want de snoek schuift 
bij een aanbeet helemaal 
over de kikker heen.

• De Rattle Hawg is een 
gekromde, kleine, dieplig-
gende oppervlakteplug met 
een stalen duiklip voor en 
een lepelblad aan de achter-
zijde. Bij het binnenvissen 
duikt de schommelende 
plug lekker diep in het op-
pervlak, terwijl het lepelblad 
van links naar rechts heen 
en weer slingert. Een prima 
topwater voor het Neder-
landse water die mij al veel 

Een snoek toont even interesse, maar draait later toch weg.

snoek heeft opgeleverd (ook 
deze plug wel even voorzien 
van goede dreggen).

MATERIAAL
Na al dit kunstaasgeweld nog 
even wat meer informatie 
over de rest van het materiaal. 
Voor de topwatervisserij ge-
bruik ik twee soorten hengels. 
Een lichte baitcaster (210 cm 
lengte, 15-40 gram werpge-
wicht) voorzien van een klei-
ner type reel (type Abu Revo 
SX) met 26/00 gevlochten 
lijn voor de kleinere topwaters 
en een 50-100 grams, 210 
cm lange baitcaster met een 
stevigere reel (type Abu Revo 

Toro) vol met 32/00 dyneema 
voor de grote topwaters. 
Vooral de dikte van de lijn is 
belangrijk: dikkere lijn bevat 
meer lucht in het weefsel en 
blijft dus beter drijven – iets 
wat noodzakelijk is voor het 
vissen met topwaters. Mijn 
onderlijnen maak ik zelf en 
zijn van titanium of 80/00 
fluorocarbon. Gebruik daarbij 
niet te zware wartels en cross-
locks, anders trekken die de 
lijn naar beneden toe. 
Zoek tenslotte een water met 
een goede snoekstand, vis je 
topwater tussen de planten 
door en succes is haast verze-
kerd!

BIJVANGSTEN
De snoek is niet de enige roofvis 
die jaagt op oppervlakteaas. Ook 
grotere baars en roofblei pak 
ik regelmatig als bijvangst op 
topwaters. Een grote baars dient 
zich meestal vanuit het niets 
aan: het aas verdwijnt met een 
smak van het oppervlak en de 
baars mist daarbij eigenlijk nooit. 
Jammer genoeg is het materiaal 
voor mijn zware topwatervisserij 
wat teveel van het goede voor de 
baars en draai je zelfs een mooie 
vis zo binnen. Ook roofblei duikt 
met ongekende felheid op de top-
waters – zelfs op grote, drijvende 
swimbaits. De harde aanbeet is 
spectaculairder dan die van een 
snoek, maar ook hier heb je op 
het relatief zware materiaal voor 
de topwatervisserij doorgaans 
een korte dril.

De baitcaster met reel is het aangewezen 

materiaal voor de topwatervisserij.


