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>> ROOFVISSEN > SNOEKBAARZEN MET HENDRY VIS

Verticalen, is dat niet heel erg saai? Die vraag stelde 
Hendry Vis (30) zichzelf een jaar of zeven geleden 
als snoekvisser nog. Dit jaar werd hij samen met zijn 
vismaat Gerald Vierhout (22) Nederlands kampioen 
snoekbaarsvissen. Op de IJssel doet de projectleider 
bij VisAdvies zijn kijk op deze visserij uit de doeken.
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>> ROOFVISSEN > SNOEKBAARZEN MET HENDRY VIS

D e harde wind die dwars over de IJssel 
staat, maakt het lastig om de boot pre-
cies op de stek te positioneren. Maar zo-
dra dit lukt en Hendry zijn shadje laat 
zakken, is het ook meteen raak. “Je bent 

natuurlijk wel met de Nederlands kampioen snoek-
baarsvissen op pad”, zegt hij met een vette knipoog. Het 
snoekbaarsje wordt vlot onthaakt en teruggezet. “Die 
zie ik graag nog een keer terug als ie wat groter is.”

VIS KENNEN
Op zoek naar grotere vis, laat Hendry de boot wat ver-
der het talud op driften. “Kleine snoekbaarzen liggen 
meestal wat dieper”, legt de projectleider van VisAdvies 
uit. Zijn werk bij dit onderzoeks- en adviesbureau op 
het gebied van visstand- en waterbeheer, heeft zo zijn 
voordelen als hij op het water zit. “Het is belangrijk 
om te weten hoe vis zich gedraagt en reageert op ver-
schillende factoren. Het stroomt nu behoorlijk, dus dan 
zoekt de snoekbaars eerder de luwte van het kribvak op. 
Ze kiezen wel vaak dichtbij de stroomnaad positie om 
langskomende prooien te kunnen onderscheppen.”

KAARTEN MAKEN
Het scherm van de dieptemeter blijft echter angstvallig 
leeg. Toch is dit geen verspilde tijd, zegt Hendry. “Met de 
gegevens van mijn sonar maak ik thuis op de computer 
dieptekaarten die ik vervolgens weer in mijn GPS zet. 
Daarop zie je in 3D heel mooi het bodemverloop. Zo kun 
je heel nauwkeurig op een bepaald bultje of richeltje 
vissen. Zit je er een paar  meter naast, dan kan dat bete-
kenen dat je niets vangt.” Om zijn kansen te vergroten, 

maakt Hendry ook kaarten waarop de hardheid van de 
bodem wordt weergegeven. “Zo kun je mooi de plekken 
lokaliseren waar zich mosselbanken bevinden.”

VOORBEREIDINGEN
Vis laat niets aan het toeval over. “Wedstrijden win je 
deels door je heel gedegen voor te bereiden. Een shadje 
op en neer wippen kan iedereen wel, maar met de keu-
ze voor een bepaalde tactiek kun je het verschil maken.” 
Daarom trainen Hendry en zijn vismaat Gerald voor 
een wedstrijd altijd twee tot drie keer op het water in 
kwestie. Goed vangen is dan niet eens noodzakelijk. 
“Je wilt de concurrentie, die zich ook voorbereidt, niet 
onnodig wijzer maken. Daarbij is het ook niet interes-
sant om je op één plek klem te vangen tijdens de trai-
ning. Die tijd gebruik ik liever om te testen of theorieën 
die je hebt bedacht ook daadwerkelijk kloppen.”

VOORSPELLING DOEN
Dus ook als ze tijdens een training op een bepaalde plek 
geen vis vangen, kan Hendry toch tevreden zijn. “Dan 
weet ik dat ik die stek tijdens de wedstrijd vrijwel ze-
ker links kan laten liggen. Op basis van de trainings-
ervaringen en de omstandigheden in aanloop naar een 
wedstrijd (de week voor de wedstrijd is het betre� en-
de water ‘gesloten’ voor NKS-deelnemers – red.) moet 
je voorspellen wat de vis gaat doen. Het weer, de wind, 
waterafvoer en stroomsnelheid zijn bijvoorbeeld al-
lemaal zaken om rekening mee te houden. Dat is wat 
wedstrijdvissen juist zo interessant maakt.”

PARALLELLEN
Op dit vlak zijn er parallellen met zijn werk. “Daar 
houd ik me veel bezig met onderzoek naar vismigratie. 
Je voorziet vissen van een zender, voorspelt hun migra-
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‘ Wedstrijden win je deels 
door je heel gedegen voor 
te bereiden – een shadje 
op en neer wippen kan 
iedereen wel’

Op basis van de gegevens van zijn sonar maakt Hendry thuis
op de computer dieptekaarten.Hendry vist altijd met een bijhengel voorzien van een dode aasvis.

Opperste concentratie tijdens de dril.

tiepatronen en kijkt of dat klopt – alleen dan zonder ze 
met de hengel te vangen.” Zijn werkterrein omvat onder 
meer onderzoek naar de werking van vispassages, scha-
de die waterkrachtcentrales aanbrengen aan vissen, het 
testen van visvriendelijke pompen en visgeleidings-
systemen. Daarbij passeren verschillende vissoorten de 
revue, zoals winde, paling, zalm(smolts) én snoekbaars. 
“Een van mijn eerste  klussen was het snoekbaars mi-
gratie onderzoek van Sportvisserij Nederland in de Be-
nedenrivieren. Een heel mooi en interessant project, al 
viste ik toen zelf nog niet op snoekbaars”, lacht Hendry.

KRUISBESTUIVING
De kruisbestuiving werkt twee kanten op. “Natuurlijk 
heb ik ook voordeel van de vele uren die ik als sport-
visser op het water doorbreng. Door de kennis van 
 vissoorten en watertypen die je zo opdoet, kan ik soms 
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>> WINNAARS NKS
Het was de vader van Gerald die 
het zaadje voor deelname aan het 
Nederlands Kampioenschap Snoek-
baarsvissen (NKS) plantte. “Hij ging 
altijd met mijn pa vissen en vond 
dat echt wat voor ons, twee van die 
fanatieke jonge gasten.” Hendry en 
Gerald gingen de uitdaging aan en 
namen in 2010 op de bonnefooi voor 
het eerst deel aan het NKS. Dat was 
niet direct een doorslaand succes. 
“Door het tumult van de wegstui-
vende boten bij de start kregen we 
een � inke plens water in de boot. 
Na een koude en natte dag met een 
paar vissen, dachten we het wel 
leuk te hebben gedaan. Waren we 
als 55e geëindigd…”

>> NKS-ROOKIES 
De drie volgende NKS-wedstrijden 
eindigden ze echter in de top tien en 
sindsdien mistten ze geen wedstrijd 
meer. De prestaties van de rookies 
van de NKS-vloot (ze zijn de jongste 
deelnemers met het kleinste bootje) 
liegen er niet om: na een zevende 
plek in 2011, werden ze tweede in 
2012, vierde in 2013 en derde in 2014. 
De kroon op het werk is de zege in de 
editie van dit jaar. “Het is zo moeilijk 

dingen die ik in mijn werk als onderzoeker tegen-
kom helpen te verklaren.” De voorkeur van Hendry 
voor groene shads komt ook niet uit de lucht vallen. 
“In een rapport las ik eens de bevindingen van een 
wetenschapper die een snoekbaarsoog had ontleed. 
Uit de analyse van de kegeltjes in het oog bleek dat 
groen een kleur is die ze het beste kunnen waarne-
men – ook in troebel water waar de snoekbaars een 
voorkeur voor heeft. Verder vind je in mijn tackle 
box veel shads in het wit en in natuurlijke kleuren.”

KESSLERS GRONDEL
Die laatste zien we terug in de Kesslers grondel 
die vol overgave de shad heeft aangevallen. “Die 
Oost-Europese exoten zijn wellicht een zegen voor 
de snoekbaars”, duidt Hendry deze vangst. “Jon-
ge snoekbaars stapt in het eerste levensjaar over 
van zoöplankton naar vis als voedsel. Maar soms 
paait de witvis vroeg en zijn die visjes al te groot 
om als voedsel te dienen op het moment dat de jon-
ge snoekbaars switcht naar het eten van vis. Deze 
grondels planten zich echter meerdere keren per 
jaar voort, waardoor er altijd een aanbod van kleine 
prooivis is. Zo zie je dat de balans in de natuur altijd 
weer wordt hersteld.”

LAATSTE LOODJES
De balans qua vangsten lijkt echter danig uit het 
lood te blijven. Op een mini snoekbaars, een snoekje 
en snoek op de bijhengel met dode aasvis en de ge-
noemde grondel na, komt er bitter weinig respons 
van onder de waterspiegel. Wat we ook doen – wis-
selen van kleur en formaat kunstaas, diep en ondiep 
vissen, in en buiten de stroming, met die laatste mee 
of er juist tegenin – vriend glasoog laat het afweten. 
“Als we zo terugvaren naar de trailerhelling, wil ik 
het in dat kribvak toch ook nog even proberen”, zegt 
Hendry. Deze wedstrijdmentaliteit betaalt zich ver-
volgens uit in twee mooie snoekbaarzen als afslui-
ter. “Het is juist dit wispelturige gedrag dat snoek-
baarsvissen zo ongelofelijk interessant maakt.”
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Hendry Vis won samen met zijn vismaat Gerald Vierhout als roofvisteam 
Hengeldiscount het NKS Lund Challenge 2015.

‘ In een wetenschappelijk 
rapport las ik eens dat 
snoekbaars de kleur 
groen het beste kan 
waarnemen’

om het NK Snoekbaarsvissen te 
winnen, want de verschillen in het 
klassement zijn vaak heel erg klein. 
Zo kwamen we in 2012 slechts één 
vis tekort op de winnaars. Je kunt 
je in de serie van acht wedstrijden 
simpelweg geen zeperd permitteren 
– zoals vorig jaar toen we de vis 
een keer niet konden vinden en 33 
strafpunten aan onze broek kregen – 
want dan ben je gezien.”

>> TEAMPRESTATIE
Als belangrijkste factor voor succes 
noemt Vis een goede vismaat met 
wie je op één lijn zit. “Het moet 
onderling klikken en helpt als je 
qua tactiek en aanpak hetzelfde 
over het snoekbaarsvissen denkt. 
Anders gaat het samen in de boot 
niet werken. Neem bijvoorbeeld de 
wedstrijd op het Hollands Diep van 
dit seizoen. Daar liep het de hele 
dag al stroef, maar zijn Gerald en ik 
’s middags toch teruggegaan naar 
een plek die ’s ochtends geen enkele 
vis opleverde. Dat vertrouwen in die 
van tevoren gekozen stek betaalde 
zich uit middels een serie mooie 
vissen en droeg uiteindelijk bij aan 
de eindzege.”


