• roofvissen
Grote snoeken zijn niet vies
van dood aas. Die aasvissen
vang je het beste zelf.

De winter is het seizoen voor het snoekvissen met
dood aas. Grote snoekdames zijn immers niet vies
van een dode aasvis die onder een dobber of statisch
wordt aangeboden. Maar hoe kom je nu aan verse
aasvis? Raymond Hakkert geeft je in dit artikel tips om
duurzaam met dood aas te kunnen vissen.

Op de markt ko
m je in de vorm
van zeevis het
gemakkelijkst aa
n dood aas.
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H

et makkelijkste is
om voordat je gaat
vissen op de markt
wat zeevis (bijv. haring,
makreel en horsmakreel) in
te slaan en desgewenst in te
vriezen, zodat je direct kunt
beginnen met vissen. Houd
daarbij wel in gedachten dat
het met veel vissoorten slecht
gaat. Wil je verantwoord met
dood aas vissen met een
gemakkelijk verkrijgbare en
betaalbare aassoort? Kies
dan voor de Noorse haring.
Daar zwemmen er bij wijze
van spreken bijna teveel van
rond in de Noorse wateren en
snoek lust dit topaas rauw!

lucius niet zelden de voorkeur
aan verse witvis. Zeker op de
wat mindere snoekdagen (en
die zijn er genoeg) kan een
verse, dode voorn bij zo’n
vette tante juist de doorslag
geven om te bijten. Maar hoe
kom je nu rap en gemakkelijk aan een aantal voorns?
Simpel: van tevoren vangen
en na een ferme tik achter de
kop met een stevig houten
knuppeltje of priest invriezen,
óf de ‘witjes’ thuis in leven
houden. Dat laatste vergt wel
wat meer voorbereiding, maar
is de moeite meer dan waard
en bespaart je bovendien
ruimte in de vriezer.

VERSE WITVIS

IN DE VRIEZER

Hoewel je met zeevis prima
snoek kunt vangen, geeft Esox

Een voorraadje witvis in je
vriezer aanleggen is simpel.

De direct na de vangst gedode
witjes verpak je per vier in
een boterhamzakje. Haal
ze de avond voordat je gaat
vissen uit de vriezer en leg
ze in een afgesloten bak op
een koude plek, zo ontdooien
ze het best. Neem een extra
zakje als voorraad mee in een
koelbox. Loopt het hard qua
aanbeten, leg dit diepgevroren voorraadje dan alvast in
het water. Dan kun je ze na
een uur aan de dreg hangen. Schat van tevoren een
beetje in hoeveel witvis je wilt
invriezen, want een voorraad
langer dan een half jaar bewaren is niet aan te raden. De
aasvis wordt dan papperig bij
ontdooien. En het is letterlijk
doodzonde wanneer je na het
snoekseizoen met aasvissen
blijft zitten.

KOUDE OMGEVING

DUURZAAM DOODAZEN
Verse aasvis vang je zelf!
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e
is de meest duurzam
Zelf je aasvis vangen
.
sen
vis
aas te
manier om met dood

Thuis witvis in leven houden vraagt om wat
meer voorzorgsmaatregelen,
maar kan
prima. Zet de
bak met vis allereerst in een
koude omgeving.
In koud
water
gedraagt
de vis
zich rustiger, eten ze
amper en
worden ze
minder snel
ziek. Een
onverwarmde schuur
is ideaal;
daar zal de
bak niet snel
bevriezen. Kies

voor een ruim aquarium,
grote kunststof teil, oude
badkuip of koikarper quarantine-reservoir. Daar voelen de
vissen zich beter in thuis dan
in bijvoorbeeld een rechtopstaande regenton. Meerdere
exemplaren verdelen zich immers beter over een groter bodemoppervlak en met name
voorns hebben ook het nodige
(dag)licht nodig. De langwerpige bak kun je dus het beste
bij een raam plaatsen.

WATER VERVERSEN
Vul de bak in eerste instantie voor tweederde met
water waar je de vis hebt
gevangen. In het begin is de
witvis namelijk vatbaar voor
bacteriële infecties en schimmels. Je kunt dit goeddeels
ondervangen door preventief
zeezout (twee gram per liter
water) opgelost in lauw water
Vervoer de aasvis in een ruime
emmer met
zuurstofpomp.
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• roofvissen

WETTELIJKE REGELS

Aasvissen kun je invriezen.

toe te voegen. Een zuurstofpompje en een (flinke)
bruisbol zorgen voor de
nodige zuurstof in het water.
Daarbij houd je de bak met
een eenvoudig filtersysteem
wekenlang schoon. Met een
filterpompje (voorzien van
spons en actieve kool) volstaat
het wekelijks toevoegen van
een emmer vers sloot-/buitenwater. Zit er geen filter in
de bak, dan dien je het water
om de week voor tweederde
te verversen. Let erop dat je
na het introduceren van verse
voorns – die hun darminhoud
lozen – het water een dag
later moet verschonen.

EXTRA BIJVOEREN
De vis bijvoeren is nauwelijks
nodig aangezien de witvis in
wintermodus verkeert en amper voedsel nodig heeft. Zou
je nu teveel bijvoeren, dan ver-

Of thuis levend bewaren.

vuil je de bak met voer dat niet
wordt opgegeten. Zo ontstaan
schimmels en infecties. Wanneer je elke week wat emmers
slootwater met daarin microorganismen toevoegt, haalt de
vis daar het benodigde voedsel
uit. Om de week een theelepeltje winterpellets (vijvervoer)
per 50 vissen bijvoeren is
genoeg als extraatje. Op deze
manier komt de vis de winter
goed door. Na het snoekseizoen kunnen de overgebleven
witjes weer gezond en wel
terug het water in waar je ze
hebt gevangen. Dat kun je met
een vriezer waar achteraf toch
teveel voorns in bleken te zitten niet zo maar doen.

AASVIS VANGEN
November is een geschikte
maand om voorns in te slaan.
Het is in deze periode van het
jaar fris genoeg om de water-

Zorg voor een ruime, langwerpige bak met
daarin een zuurstofpompje en een bruisbol.
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Gevangen vis die bestemd is
als aasvis mag levend worden
meegenomen binnen de wettelijke
regels betreffende beschermde
soorten, gesloten tijden en
minimummaten (zie pagina 8 en
9 van de Gezamenlijke Lijst van
Nederlandse Viswateren). Voor
aasvis groter dan 15 cm geldt een
maximum van tien exemplaren.
Voor vissen kleiner dan 15 cm
geldt geen maximum, maar neem
niet meer mee dan noodzakelijk.
Zorg voor voldoende zuurstof
voor de aasvissen en doodt ze
voor gebruik middels een krachtige tik op de kop.

temperatuur in je opslagbak
koel te houden. Bovendien
verzamelt de witvis zich rond
deze tijd in havens
of de zijvaarten
van kanalen die
door woonwijken lopen. Hier
kun je nu mooie
aantallen witvis
vangen. Voer
een aantal dagen
met bijvoorbeeld
blikmaïs, winterpellets, maden,
gekookte rijst,
macaroni, fijngeknepen aardHoud je aan de
appels – restjes
gedragsregels
avondeten
voor het
meenemen van
– of gewoon
aasvis.
kant-en-klaar
witvisvoer. Puike stekken zijn
bruggen, duikers, steigers,
GROTERE VOORNS
(woon)boten of overhangende
Door een paar dagen te voetakken.
ren maak je meer kans om
wat grotere voorns te vangen.
Zeker met een blikmaïs-korrel
op de haak vang je weliswaar
minder, maar wel sneller de
grotere vissen. Houd een
maximummaat aan van tussen de 20 en 30 centimeter
(met een max. van 10 exemplaren, zie kader wettelijke
regels) en laat de grotere
dames zwemmen. Dat zijn
kuitmachines met de juiste
genen die belangrijk zijn voor
nieuwe jaarklassen. Behandel
de vissen die je vangt voorzichtig. Maak je handen nat
zodat de slijmlaag die de vis
beschermt tegen infecties
intact blijft. Gebruik een
hakensteker en een fijnmazig
leefnet om je vangst aan de
waterkant in te bewaren en
vervoer de aasvis in een ruime
emmer met zuurstofpomp.

