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NIEUW NL-RECORD SNOEK

Een Duitser die in België 
woont en in Nederland vist, 
waar komt dit internationale 
tintje vandaan?
“Op mijn vijfde verhuisde ik met 
mijn ouders vanuit Duitsland naar 
Etten-Leur, waar ik al snel verliefd 
werd op het oer-Hollandse polder-
landschap. Met mijn vriendjes vis-
te ik daar hele dagen in de sloot-
jes. Toen we rond mijn negende 
naar België verhuisden, net over de 
grens, kwam ik met mijn ouders 
vaak in een café waar zo’n kolossale 
opgezette snoek aan de muur hing 
– compleet vergeeld door de sigaret-
tenrook. Vanaf dag één was ik ge-
fascineerd door dat beest. Elke keer 
als we er kwamen, tilde mijn vader 
me op om in de bek te kunnen kij-
ken. ‘Kunnen we niet een keer op 
vakantie om zo’n vis te vangen?’, 

vroeg ik mijn pa op een dag. Toen 
hij me vertelde dat snoeken gewoon 
in Nederland zwemmen, was ik 
om. Ik las álle verhalen in kranten 
en bladen – ook Engelstalige – over 
monsterexemplaren in diepe meren 
die hondjes aten en in enkels van 
zwemmers beten. Esox lucius had 
me volledig in zijn greep en heeft 
me sindsdien nooit meer losgelaten. 
Ik vis nergens anders op.”

Terug naar 12 oktober. Was 
het een gewone visdag of viel 
er iets op aan die zaterdag?
“Bij het opstaan had ik meteen hoge 
verwachtingen: de atmosfeer voel-
de goed, er stond weinig wind en 
het was donker weer – precies zoals 
ik het graag heb voor snoek. Op het 
water was het bovendien lekker 
rustig: de enige twee andere boten 

HET HELE 
VERHAAL

Siegfried met zijn snoek van maar liefst 138 centimeter: 
het nieuwe officiële Nederlandse record!

Siegfried Schön (40) wist niet wat 
hem overkwam toen hij op zaterdag 12 
oktober een ware monstersnoek zijn 
landingsnet in zag glijden. Op het 
meetlint bleek de vis maar liefst 138 
centimeter lang – een nieuw, officieel 
Nederlands record snoek! Hoe kwam 
hij tot deze bijzondere vangst en wat 
is het verhaal erachter? Hét VISblad 
tekende zijn belevenissen op.
TEKST: BARD BORGER > FOTOGRAFIE: SIEGFRIED SCHÖN
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>>  MEETVIDEO
Vang jij wel eens uitzonderlijk grote vissen en wil jij net als 
Siegfried een geldig BNRZ-record kunnen claimen? In een 
nieuwe video legt Sportvisserij Nederland uit hoe je een 
vangst correct opmeet en het benodigde bewijsmateriaal 
voor een eventuele recordclaim verzamelt. Niet alleen de 
do’s, maar ook enkele dont’s komen voorbij. Zo is het wél 

toegestaan om de staart van de vis zo gunstig mogelijk neer 
te leggen bij het meten, maar mag je de staart niet vast-
houden bij het maken van de foto. Ook tips over de beste 
meetlinten en de BNRZ-spelregels komen aan bod. Kijken 
dus! De video duurt 2,5 minuut en is te vinden op Youtube.
com/sportvisserijnl en Facebook.com/sportvisserijnl.

GOED

FOUT

DE RECORDSNOEK 
GING VOOR DE ‘LINE 
THRU ROACH’ VAN 
SAVAGE GEAR

simpelweg op het juiste moment 
tegenkomen. Zorg dus dat je regel-
matig op het water zit, vertrouw op 
je stekken en blijf deze bevissen vol-
gens de aanpak die het best bij het 
jaargetijde past.”

Wat wordt nu je nieuwe 
uitdaging of doelstelling?
“Geduldig blijven was altijd mijn uit-
daging, want van nature ben ik een 
bijzonder onrustige sportvisser. Dat 
zal nu wel beter gaan, verwacht ik – 
met een nieuw PR ben ik voorlopig 
niet bezig. Totdat dit record weer aan 
diggelen gaat natuurlijk, want dat 
bewijst dan dat in Nederland nóg 
grotere exemplaren zwemmen. Of 
we zo’n vangst ooit nog gaan zien? 
Reken maar. Er zijn tegenwoor-
dig zoveel professionele opereren-
de sportvissers die met enorm groot 
kunstaas vissen – het is puur een 
kwestie van tijd.”

kwam, nam ik het zekere voor het 
onzekere en greep ik mijn landings-
net. Normaal gesproken land ik álle 
vissen met mijn handen door mid-
del van de kieuwgreep, maar deze 
kolos wilde ik koste wat het kost 
binnenkrijgen.”

Wat ging er door je heen toen 
je de lengte van de snoek op 
de meetplank aflas?
“Het was een mix van trots en on-
geloof, omdat ik éindelijk mijn doel-
stelling van 130 centimeter had ge-
haald – wat an sich natuurlijk al een 
magische grens is. Mijn vorige PR, 
een zomersnoek van 128,5 centime-
ter die ik vorig jaar werpend vanaf 
de kant ving, was verpulverd. Di-
rect nadat ik foto’s had gemaakt en 
de vis had teruggezet, appte ik mijn 
vaste vismaat een paar foto’s. Die 
ging vervolgens compleet uit zijn 
dak, feliciteerde me met een lading 
uitroeptekens en liet me heel 
hard lachen met zijn laat-
ste appje: ‘Lul’. Toen ik op 
Instagram mijn vangst 
deelde, ging het los. 
Diezelfde middag ging 
ik van 400 naar 1.200 
volgers en stroomden 
de felicitaties van alle 
kanten binnen: fabrikant-
en, winkeliers en bevriende 
roofvissers appten en belden aan 
één stuk door. De dag erna stond 
mijn telefoon nog steeds roodgloe-
iend en kwam ik nauwelijks aan 
werken toe. Toen bleek dat ik waar-
schijnlijk een officiële recordvis had 
gevangen, kreeg ik helemaal een 
onwerkelijk gevoel. Ik leefde echt 
dagenlang in een roes.”

Waarmee ving je deze 
recordvis en hoe vis je meestal 
op snoek?
“Zoals gebruikelijk was ik aan het 
trollen met grote swimbaits. Dat 
doe ik al jarenlang omdat ik een 
rotsvast vertrouwen heb in die 
aanpak. Niet voor niets heb ik al 
mijn grote vissen op die mani-
er gevangen. Moderne swimbaits 
ogen doorgaans levensecht en dat 

is volgens mij 
van doorslag-

gevend belang om 
de grotere snoeken te 

kunnen foppen. Deze vis ging voor 
een voorn-imitatie van een cen-
timeter of twintig, gemaakt van 
zacht rubber. Ze pakte de swimbait 
op circa zes meter diepte, op een 
plek waar zo’n twaalf meter water 
staat, pal naast een steil talud. Zo-
dra het kouder wordt, stap ik over 
op het fireballen met dode voorns 
op grotere dieptes. Ook daarmee se-
lecteer ik heel effectief grote snoek.” 

Welke tips zou je kunnen 
geven aan recordjagers?
“Grote geheimen heb ik niet, maar 
vasthoudendheid en geloof in je 
aanpak zijn volgens mij cruciaal. Ik 
ben er tevens van overtuigd dat bij 
zo’n recordvangst verder veel ge-
luk komt kijken. Je moet zo’n vis 

Al in  
zijn jonge jaren 

was Siegfried in de 
ban van Esox lucius 

en droomde hij over 
monster snoeken

Wanneer besefte je dat het 
weleens om een recordsnoek 
zou kunnen gaan?
“Dat voelde ik direct al bij de aan-
beet: de hengelsteun werd volle-
dig opzij getrokken. Bij de eerste 
run ging de vis dwars door de slip 

die vrijwel volledig dichtstond. Ver-
volgens bleef de snoek steeds de 
diepte opzoeken en gooide ze haar 
volle gewicht in de strijd – exact 23 
kilo, zo bleek later. Het leek wel een 
duikboot, zoiets had ik nog nooit 
gevoeld. Toen de vis binnen bereik 

schoten de plas over waardoor ik in 
mijn eentje achterbleef. Ontspan-
nen begon ik aan mijn vaste rond-
je dat ik altijd trollend afleg. Vrijwel 
direct was het raak – in het filmpje 
van de vangst zie je dat ik mijn jas 
nog aan het aantrekken ben. ”


