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>> ROOFVISSEN > SNOEKEN MET KIKKER-IMITATIES

Half december ontwaakten in de kop van Noord-Holland 
zo’n vijftig kikkers uit hun winterslaap. Geen doorsnee 
bruine kikkers; dit betrof bijzonder kleurrijke neefjes van 
Kermit. Die werden door vijftig sportvissers aan de snoek 
gepresenteerd tijdens Lord of the Frog. Hét Visblad volgde 
deelnemer Nick Wentink (21) bij deze ludieke en gezellige 
roofviswedstrijd.
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DUN LAAGJE IJS
Die zoektocht wordt bemoeilijkt dan wel vergemakke-
lijkt door het feit dat er best wat sloten, klein en groot, 
bedekt zijn met een laagje ijs. De bevisbare stekken die 
we aandoen leveren echter geen resultaat op. Nick be-
sluit dan ook om de polder achter zich te laten en gro-
ter water op te zoeken in de vorm van het Balgzandka-
naal. “Rondom de sluis vind je structuren als dukdalven 
en bruggen. Daar ligt vast ook roofvis op de loer”, zegt 
hij vol vertrouwen. Maar een fl ink aantal worpen later 
blijkt dat als er rovers mochten liggen, deze de kaken 
stijf op elkaar houden. Nick krijgt geen enkele tik.

KLEIN FORMAAT AAS
Na wat gegrabbel diept Nick een geheim wapen op uit 
zijn rugtas: kikkers in klein formaat. “Aangezien je bij 
deze wedstrijd alleen met de Tournament Baits kikker 
mag vissen, heb ik ook de kleinste versie (7.5 cm) bij me. 
Hopelijk valt deze in de smaak bij de baarzen en snoek-
baarzen.” Of die laatste vissoort er ligt, blijft een raad-
sel: de kikker wordt vrijwel continu aangevallen door 
een school kleine baarzen van zo’n 15 tot 20 centimeter 
lengte. Die kunnen de jigkop plus kikker soms niet naar 
binnen werken, maar blijven ook hangend aan de po-

B ijna alle deelnemers zijn een half uur ge-
leden al vertrokken uit de kantine van het 
zwembad van Breezand als Nick op zon-
dagochtend rond 09.30 arriveert bij de 
verzamelplaats. “Vorst en gladheid zorg-

den voor forse vertraging”, zegt de Velpenaar terwijl hij 
zijn kikkers in ontvangst neemt van Evert Oostdam, de 
man achter Pike Master Lures en organisator van deze 
bijzondere roofviswedstrijd. Hij heeft gekozen voor de 
Orange Tiger in de 17.5 cm uitvoering. “Die felle kleur 
kunnen de snoeken echt niet over het hoofd zien”, lacht 
Nick terwijl hij de kikker op een 7-grams jigkop schroeft 
en met een speld de dreg (maat 1/0) in de onderkant 
van de kikker prikt. “Er zijn nu weinig waterplanten 
meer, dus dat kan prima.”

WINTERSTEKKEN
Niet veel later zoeft het oranje gevaarte over de Zand-
vaart om met een fl inke plons vlak voor een brug in het 
water te landen. “Dat zijn de stekken waar ik nu de wit-
vis én dus ook de snoek verwacht”, licht Nick zijn stra-
tegie toe terwijl hij de reel op de jerkbaithengel (lengte 
1.95 m, werpgewicht tot 80 gr) in beweging brengt. Het 
kunstaas vist hij met korte rukjes binnen, waarbij de 
poten verleidelijk achter het lijf van de kikker aan wap-
peren. Na een paar worpen gaan we door naar de vol-
gende stek. “Ligt er snoek, dan krijg je vaak direct actie. 
En ik wil, mede gezien de late start, niet teveel tijd ver-
spillen aan één plek. Snoeken is immers zoeken.”
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>> KIKKER TIPS & TRUCS

SINDS EEN JAAR OF VIER VIST NICK WEN-
TINK MET KIKKER-IMITATIES. OP BASIS VAN 
ZIJN ERVARINGEN GEEFT HIJ JE EEN KEUR 
AAN BIJZONDER BRUIKBARE TIPS & TRUCS 
VOOR DIT NOG RELATIEF ONBEKENDE TYPE 
KUNSTAAS.

“Op een visvakantie in Friesland ben ik 
samen met een maatje begonnen met het 
vissen met kikkerimitaties. In de kleine, 
ondiepe slootjes waar we aan de slag gingen 
zat vrijwel geen aasvis. Aangezien snoek 
toch ergens van moet leven en we aardig 
wat kikkers zagen, zijn we dat type kunstaas 
gaan proberen. En met succes. Soms was het 
zelfs zo dat als je net iets te ver wierp en de 

kikker op de kant belandde, die direct werd 
gepakt zodra je hem het water in trok.” 

SCHROEFDRAAD
Kikkers kun je op verschillende manieren 
monteren en vissen, maar Nick kiest meestal 
voor een jigkop met schroefdraad-bevesti-
ging. “Zo zit het kunstaas goed vast op de 
brede schroefdraad en scheurt dit minder 
snel; zeker als je de dreg (maat 1 of 1/0) met 
een speld in de boven- of onderkant van 
de kikker prikt. Doorgaans gebruik ik lichte 
jigkoppen (5, 7 of 10 gram) aangezien ik met 
een bescheiden formaat kikker voornamelijk 
in polder- en stadswater vis.”

HELE JAAR DOOR
Staan er in de zomermaanden veel wa-
terplanten, dan is een weedless montage 
zeer geschikt. “Dan kun je de kikker mooi 
tussen het groen door en over de lelies heen 
trekken. Zo kun je op plekken terecht waar 
je met ander kunstaas ( jerkbaits, pluggen, 
spinners) niet meer uit de voeten kunt.” Hoe-
wel Nick vooral in de zomer en herfst met 
kikkers vist, kan je dit type kunstaas in ieder 

jaarge-
tijde inzetten. 
“Snoeken klappen ook 
in de winter op kikkers – 
eigenlijk is het ook gewoon 
een soort shad. Het voordeel 
is echter dat de kikker een 
veel breder pro� el heeft en zo 
meer opvalt.”

ONDERLIJN
Voor wat betreft de onderlijn 
heeft � uorocarbon Nick’s voor-
keur. “Staaldraad en titanium 
gaan kinken, daarom gebruik 
ik 90/00 � uorocarbon. Let bij 
het fabriceren van de onderlijn 
wel op dat je die niet te lomp 
maakt. Laat grote spelden 
en forse wartels achter-
wege. Met een te grove on-
derlijn gaat de kikker al snel scheef 
lopen. Dat maakt voor de snoek 
wellicht niets uit, maar zelf vind ik 
het niet zo mooi en het is juist belangrijk dat 
je met vertrouwen vist.”

tjes geregeld ‘plakken’ – één keer zelfs als er al een soortge-
noot aan de haak hangt. Zo peutert Nick met zijn spinhen-
gel de ene na de andere baars uit het water.

SCHOOL BAARSJES
Deze visjes zetten qua puntenaantal niet echt zoden aan 
de dijk – naast drie snoeken mogen deelnemers ook één 
snoekbaars en één baars aanmelden – maar toch zet Nick 
door. “Het kan haast niet anders dan dat hier ook grote-
re baars zit. Al krijgt die met al dat kleine grut niet snel de 
kans om de kikker te pakken.” Door het kunstaas wat die-
per aan te bieden en minder hoog op te tikken, slaagt hij er 
toch in om een mooie baars van 32 cm te scoren. “De eerste 
32 punten zijn binnen”, zegt Nick terwijl hij de vangst op 
de foto vastlegt met het unieke dagkaartje. “Nu snel door 
naar een andere stek voor de snoek.”

BEBOUWDE KOM IN
Daarvoor zetten we koers naar Den Helder. “In de buurt 
van bebouwing is het water net iets minder koud, dus wel-
licht dat we daar ook aasvis en snoek aantreff en”, licht 
Nick zijn strategie toe. Hoe snoekerig het stadswater er 
ook uitziet, de oranje kikker trekt er ongestoord zijn baan-
tjes. Aangezien het middaguur reeds gepasseerd is en de 

‘LAAT DE KIKKER EEN 
HALVE METER ZWEMMEN 

EN VERVOLGENS EEN 
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ZODAT-IE IETSJE ZINKT – 
DAT IS VAAK HET MOMENT 

DAT DE SNOEK TOESLAAT’
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schiet die los tijdens 
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kikker langer 
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wedstrijd tot 15.00 uur duurt, schuiven we door naar 
een ander deel van de marinestad. Deze relatief nieuwe 
wijk telt veel waterpartijen, waarin ook snoek zou moe-
ten zwemmen. “Het ziet er in ieder geval goed uit. Hier 
heb ik zeker wel vertrouwen in”, zegt Nick bij een van 
de eerste worpen.

HERNIEUWDE ENERGIE
Dat vertrouwen wordt niet beschaamd, want al snel 
klapt er een snoek op de kikker. De dreg schiet los – zo-
dat het kunstaas heel blijft – en na een korte dril ligt er 
een vis van 56 cm op de kant. Geen monster, maar de 
eer is gered. Sterker nog: het wakkert de vangdrang aan 
en met hernieuwde energie kamt Nick het water uit. 
Die inzet lijkt te worden beloond, want op een gegeven 
ogenblik zien we een grote kolk achter de kikker. “Ja, 
dat is een beste hoor. Hij schuift er vol overheen!” Bij 
het zetten van de haak gaat het echter mis: Nick slaat 
een gat in de lucht en met een bloedgang vliegt 
de oranje Kermit de kant op. “Die pakte het 
kunstaas van achter en kwam naar me toe 
zwemmen”, verklaart hij de misser.

TWEEDE KANS KUNSTAAS
De volgende worpen op en rondom dezelf-
de plek leveren geen respons op, dus lopen 
we door. “Hier komen we straks op de terug-
weg zeker nog even langs”, zegt Nick. “Wellicht 
dat er dan een herkansing volgt, want waarschijnlijk 
heeft de vis geen haak gevoeld. En naar mijn idee pak-
ken ze ‘zacht’ kunstaas als zo’n kikker sneller nog een 
keer dan een harde plug of jerkbait.” De lakmoesproef 
van deze theorie volgt niet veel later, want de rest van 
het rondje door de wijk levert helaas geen resultaat op. 
Om de kans op succes te vergroten, besluit Nick boven-
dien om de stek dit keer vanaf een andere oever te be-

vissen. “Wellicht dat het helpt als het kunstaas dit keer 
een andere kant op zwemt.”

RUNNER-UP KLASSERING
Of deze truc werkt, blijft evenwel een mysterie. De vis 
die nu op de kikker duikt is duidelijk een kleiner exem-
plaar (62 cm) dan de snoek die Nick eerder op deze plek 
miste. “Zag je hoe hij er van opzij op klapte? Dan blij-
ven ze meestal wel hangen. Toch weer een mooie vis”, 
zegt Nick, die snel aan het rekenen slaat. “Dat maakt in 
totaal 150 cm. Als ik nou op de valreep nog een snoek 
weet te strikken …” De serie snelle worpen op veelbe-
lovende plekken als we richting de auto lopen, levert 
echter niets meer op. Aangekomen in Breezand leert de 
prijsuitreiking dat Nick het toch prima heeft gedaan. 
Hij moet alleen winnaar Joost Hooimeijer (drie snoe-
ken, in totaal 187 cm) voor zich dulden en legt knap be-
slag op de tweede plek. Als onderdeel van het prijzen-

pakket krijgt hij – geheel in de geest van de wedstrijd 
– een blik kikkererwten, een pak Opkikker drink-

bouillon en een zakje snoep kikkertjes.
Bruggen en 

duikers zijn ’s 
winters hotspots 

voor snoek

Kleine kikker-imitaties vallen ook bij baars in de smaak.
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