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>> ROOFVISSEN > DOOD AAS VOOR GROTE SNOEK

>> 

>>OKTOBER TOT MAART
Het seizoen voor de snoekvisserij 
met dood aas loopt grofweg van ok-
tober tot 1 april – als de gesloten tijd 
voor kunstaas en dood aas ingaat. 
Wel bestaat er het nodige verschil 
binnen deze periode. Zo vist Albert 
in oktober en november hoofdza-
kelijk op boezemwater, zoals vaar-
ten. Daar is het vaak niet veel die-
per dan 1 tot 1,5 meter, waardoor 
deze wateren in het najaar ook eer-

der a� oelen. Witvis schoolt immers 
pas samen zodra het water kouder 
wordt, waarna de snoek zijn prooi 
volgt. Later in de winter – meestal 
zo rond de jaarwisseling of wanneer 
de vorst zijn intrede heeft gedaan 
– komen de grotere wateren en ri-
vieren pas goed los. Februari is wat 
Albert betreft trouwens de absolute 
topmaand – de snoek is dan boven-
dien op zijn dikst en mooist.

De ondiepe wateren komen in het najaar als eerste ‘los’.

>> MONTAGE
Albert’s favoriete montage is simpel, e� ectief 
en als volgt opgebouwd. Op de nylon hoofd-
lijn bevestig je een schuivende speldwar-
tel waar het 40 tot 50 grams werpgewicht 
in komt te hangen. Vervolgens schuif je een 
loodhagel of kraal op de hoofdlijn die de 
knoop met de wartel beschermt. Aan het an-
dere uiteinde van de wartel knoop je 30 cm 
30/00 fl uorocarbon. Dit is extra slijtvast en 
draait lekker soepel als de vis met de mon-
tage wegzwemt. Dan volgt weer een wartel 
met daaraan de 40 - 50 cm lange stalen on-
derlijn. Aan het uiteinde daarvan bevestig 
je een speld met daarin de eerste/bovenste 
dreg. In diezelfde speld komt ook een stinger 
met tweede/onderste dreg te hangen. Dank-
zij de speld kun je gemakkelijk switchen van 
een korte naar een langere ‘stinger’ naar ge-
lang het formaat aasvis. Bovendien zorgt de 
speld er ook voor dat de bovenste dreg fl exi-
bel is, wat in een betere inhaking resulteert. 
Kies bij grote aasvis als makreel voor twee 
dreggen maat 2. Bij een gemiddeld of klein 
formaat aasvis volstaat twee keer maat 4. 
Prik de bovenste dreg altijd in de staart van 
de aasvis en de onderste dreg net boven de 
kop: snoek pakt de aasvis meestal van voren.

SNOEKEN 
MET ZEEVISMET ZEEVIS

10
TIPS

November staat voor de deur en daarmee breekt ook de topperiode voor 
het dood aasvissen aan. Een visserij die je op allerlei manieren kunt 
doen. Met de dobber, ‘statisch’, slepend achter de boot; noem maar op. In 
dit artikel kijken we naar de aanpak van fervent dood aasvisser Albert 
Dekker. Hij geeft je tien tips voor het vissen met dood aas die je op weg 
helpen naar de vangst van een paar mooie wintersnoeken.
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>>VOOR-
VOEREN 
Voorvoeren? Voor snoek? 
Jazeker! Albert zweert er-
bij, en dat is gezien zijn 
vangsten niet zo’n gek 
idee. Voorafgaand aan je 
vissessie gedurende een of 
twee dagen op rij ‘per hen-
gelstek’ vier tot vijf stukjes 
vis voeren is genoeg. Gro-
te kans dat de snoek daar 
dan al gretig op jouw aas-
vis ligt te wachten, zodra 
de visdag zelf aanbreekt. 
Bovendien maakt voor-
voeren de kans op de dik-
kere (lees: luie) exempla-
ren een stuk groter.

>>STATISCH 
OF DOBBER?
Albert begint zijn vissessies meestal 
statisch met twee hengels ‘op de bo-
dem’. Zijn theorie is dat snoek vrij-
wel altijd vangbaar is nabij de bodem, 
maar lang niet altijd in de hogere wa-
terlagen. Op ondiep water speelt dit 
niet zo, maar wordt het dieper dan een 
meter of drie dan is op of nabij de bo-
dem vissen toch vaak het devies. Ui-
teraard bevestigen uitzonderingen de 
regel, dus kan het ook wel eens an-
dersom zijn. Heeft Albert na 1,5 uur ‘bo-
demvissen’ met twee hengels nog geen 
actie gehad, dan draait hij één stok bin-
nen om daarmee met de dobber in de 
hogere waterlagen te gaan vissen. Dat 
kan soms net het verschil maken.

>>OOK IN HET DONKER
Snoek staat vooral te boek als zichtjager, maar be-
zit ook een sterk ontwikkeld reukorgaan. Er zijn 
zelfs dood aasvissers die van mening zijn dat geur 
een grotere rol speelt bij het detecteren van jouw 
aasvis, dan zicht. In troebel water kan Esox lucius 
immers ook prima je aasvis vinden. Dit gegeven 
biedt perspectief voor het vissen met dood aas in 
het donker. Albert heeft hier al volop mee geëxpe-
rimenteerd en de nodige tijd in geïnvesteerd. Uit 
zijn ervaringen met het nachtvissen op snoek blijkt 
dat je zodra de zon achter de horizon is verdwenen, 
steevast het beste voor een goed stinkende, vettige 
zeevis als aas kunt kiezen. Zo help je de snoek een 
handje om in het donker je aasvis te vinden. 

>>DE 8 SECONDEN REGEL
Heel belangrijk bij het vissen met dood aas is dat je niet te lang wacht 
met aanslaan. Albert hanteert hiervoor de ‘8 seconden regel’: acht se-
conden nadat de dobber onder is gegaan of de eerste piep heeft geklon-
ken, sla je aan. Zo voorkom je dat snoek de aasvis ‘slikt’. In het geval dat 
er een klein aasvisje aan de takel hangt (en de kans op grote snoek aan-
wezig is) kun je er zelfs voor kiezen om nog wat eerder aan te slaan. 
Krijg je ‘twijfelende’ aanbeten die niet goed doorzetten en waarbij de 
snoek je aasvis telkens vroegtijdig loslaat? Dan zijn ze die dag of op die 
stek extra voorzichtig. In dat geval is direct na een aanbeet aanslaan 
zelfs het meest verstandig. 

>> MATERIAAL
Kies voor een 3 tot 3,30 m lange (karper)hengel met een 
parabolische (mooi doorbuigende) actie. Dit klinkt mis-
schien wat heavy, maar die power heb je absoluut nodig 
om grote aasvissen in combinatie met 40 gram lood of 
een grote dobber goed te kunnen wegzetten. Bovendien 
kun je met zo’n hengel de haak goed zetten en geven 
ook kleinere snoeken nog leuke sport. Een parabolische 
hengel herken je aan het aantal geleide-ogen: met mi-
nimaal negen of tien stuks heb je doorgaans een exem-
plaar te pakken dat mooi doorbuigt. Een bescheiden for-
maat baitrunner maakt de set af. Verder zijn een rubber 
gecoat landingsnet of grofmazig karpernet, onthaak-
mat (zeker bij stenen ondergrond!) en een lange, sterke 
onthaak- en kniptang verplichte kost! De bek van een 
snoek is niet alleen groot, maar vooral ook diep.

>>GOED 
ZINKENDE 
LIJN
Een goed zinkende ny-
lon hoofdlijn is essenti-
eel bij het statisch op de 
bodem vissen met dood 
aas. Enerzijds krijgt de 
wind zo geen vat op de 
lijn, anderzijds schrik je 
‘lijnschuwe’ snoeken zo 
niet af. Zeker op wate-
ren waar de snoek het 
klappen van de 'dood 
aas zweep' kent, kan een 
strakke lijn die dwars 
door het water loopt de 
vis afschrikken. Geef na 
het inwerpen dus ook al-
tijd een meter extra lijn, 
zodat deze slap valt en 
mooi plat over de bo-
dem komt te liggen. In de 
meeste gevallen is 30/00 
nylon voldoende, maar 
vis je bij obstakelrijke 
stekken dan schakel je 
beter over naar 35/00. 

>>ZEEVIS
Albert zweert bij zeevis voor het dood azen op snoek. 
Het is gemakkelijk verkrijgbaar bij de vishandel of op 
de markt en goedkoop. Nog belangrijker is dat zeevis 
een sterker geur- en oliespoor afgeeft dan zoetwa-
tervis, zodat je hiermee ook selectiever op de grotere 
snoeken kunt mikken. Zorg er daarbij voor dat je aas-
vis vers is en blijft, want met muf en bedorven aas 
vang je niks. Van ingevroren aasvis kun je de avond 
van tevoren alvast een paar exemplaren in de koel-
kast leggen – mits de vrouw des huizes uiteraard ak-
koord is – zodat je aan de waterkant direct aan de 
slag kunt. De rest neem je ingevroren in een koeltas 
mee naar de waterkant. Je kunt echter ook alle aas-
vissen ingevroren meenemen en bij aankomst op de 
stek eerst je net uitklappen en hierin een paar aasvis-
sen te water laten. Vervolgens tuig je de hengels op, 
waarna deze aasvissen genoeg zijn ontdooid om de 
haak erin te prikken. Gebruik geen bindelastiek, want 
bij het aanslaan moet de dreg wel uit de vis kunnen 
komen. Vijftien aasvissen zijn meestal voldoende 
voor een paar uur dood azen; of het moet wel heel 
hard lopen. Albert’s favorieten zijn sardine, haring, 
makreel en spiering. Ansjovis gebruikt hij alleen om 
mee te voeren, aangezien deze vissoort te slap is om 
aan de haak te bevestigen.

Begeleid de vis bij het terugzetten altijd totdat deze wegzwemt. Door de snoek lichtjes met twee han-
den onder de buik op te tillen, merk je vanzelf of de vis daar klaar voor is.

>>WAT ZIJN 
DE BESTE 
STEKKEN?
Bij het dood aasvissen denk 
je toch al gauw aan stekken 
als jachthavens, bruggen, 
gemalen en andersoortige 
‘kunstwerken’. Dat zijn in de 
regel inderdaaad vaak de hot-
spots. Maar er is nog een an-
dere hotspot die volgens Al-
bert vaak en geheel onterecht 
wordt overgeslagen: kuilen. 
Kleine diepteverschillen kun-
nen voor de witvis al genoeg 
zijn om als overwinterplaats 
te dienen – en dus snoek aan-
trekken. Tijdens deze repor-
tage ving Albert de meeste 
snoeken ook in een langwer-
pige kuil van 1,5 meter diep, 
waar de diepte in de rest van 
deze vaart gemiddeld 1 meter 
bedraagt. Vlak op diepere wa-
teren overigens ook de steile 
taluds niet uit.

'VIS JE OP EEN 
BLUBBERBODEM, 

DAN KUN JE DE 
AASVIS ZWEVEND 

MAKEN DOOR 
TWEE VISMEEL POP-

UPS VAN 25 MM IN 
DE BUIKHOLTE 
STOPPEN – DAT 

STINKT NOG EXTRA 
LEKKER OOK'

Snel aanslaan 
zorgt ervoor dat 
de snoek mooi 
voorin de bek 

wordt gehaakt. 
Doen!

zelfs het meest verstandig. 
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