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Op 30 maart 2021 ving Andre 
Gießing op het Hollands Diep een 

snoekbaars van maar liefst 106 
cm. De recordclaim die de Duitser 
onlangs indiende is goedgekeurd 
door de recordcommissie van de 

Beet Nederlandse Recordlijst 
Zoetwatervissen (BNRZ). Het 

verhaal achter deze unieke vangst 
bewijst dat dit absoluut geen 

gelukstreffer was.
TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: BERN KAPUST & ANDRE GIEßING

NIEUW BNRZ-RECORD  
SNOEKBAARS

106 
CENTIMETER!

VISpas

e zoektocht naar het telefoonnummer 
van Andre Gießing begint bij Hans Ruig-
rok. Deze Nederlandse roofvisser is goed 
bevriend met Bernd Kapust uit het Duit-
se Witten (vlakbij Dortmund), de vismaat 

van Andre. “Het verbaast me niks dat deze recordvis in 
zijn boot is gevangen”, zegt Hans. “Bernd heeft het pe-
lagisch vissen tot een kunst verheven. Snoekbaarzen in 
de categorie van 70 tot 80 cm vaart hij straal voorbij als 
hij ze op het scherm van zijn livescope ziet. Hij is puur 
gefocust op 90 cm+ vissen.” Daarbij is Bernd ook echt 
begaan met het welzijn van de vis. “We deden een keer 
samen mee aan een roofviswedstrijd toen Bernd een 
kolossale snoekbaars op het scherm zag verschijnen. 
Die had ons wellicht de overwinning bezorgd, maar hij 
was principieel: ‘Op 12 meter diepte vissen is niet ver-
antwoord, daar beginnen we niet aan’.”

VAN KINDS AF AAN
Als we Bernd aan de lijn krijgen, is die juist op weg naar 
het Veluwemeer. “Daar ga ik als gids twee dagen snoe-
ken met gasten aan boord”, klinkt het via de carkit. Hij 
komt van kinds af aan al naar Nederland om te vissen. 
“Destijds waren dat gezinsvakanties op de camping aan 
het Veluwemeer, maar de laatste tien jaar ben ik haast 
wekelijks met mijn boot op de Nederlandse wateren te 
vinden.” Bernd is kind aan huis in de grensregio – op de 
rivieren en plassen rond Arnhem, Nijmegen en Roer-
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mond – maar vist ook op de Randmeren en in het Bene-
denrivierengebied. “In het Duitse Nordrhein-Westfalen, 
de deelstaat waar ik woon, is het niet eens toegestaan 
om vanuit de boot te vissen. Bovendien heeft Neder-
land een veel interessanter visbestand dankzij jullie 
catch & release cultuur. Daar voelen Andre – die vaak 
met mij op pad gaat – en ik ons ook veel prettiger bij.”

PELAGISCH VISSEN
Een kijkje op het Instagram account van Bernd  
(@finfinda_pelagisch_angeln) is ook erg prettig:  
daar passeert een werkelijk ongekende serie kapitale 
snoekbaarzen de revue. De geluksfactor speelde ver-
moedelijk dus geen hele grote rol bij de 106 cm snoek-
baars van zijn vismaat Andre. “Toen ik tien jaar gele-
den begon met roofvissen vanuit mijn boot, wisselde 
ik  diverse technieken met elkaar af. Werpend vissen, 
 verticalen, jiggen, trollen; noem maar op. Qua aantal-
len had ik niks te klagen, maar het begon mij – en ook 
Andre – op te vallen hoe weinig grote snoekbaarzen we 
eigenlijk vingen. Terwijl die er wel degelijk rondzwem-
men.” Enkele jaren terug besloot Bernd daarom een 
Garmin Panoptix LiveScope aan te schaffen. Deze hy-

permoderne dieptemeter maak het mogelijk 
om via haarscherpe sonartechnologie 

realtime het water onder en rond-
om de boot te scannen. Sinds-

dien heeft hij zich in rap tem-

po ontwikkeld tot een ware expert op het  gebied van 
het pelagisch vissen op snoekbaars. 

TWINTIG 90-PLUSSERS 
“De essentie van deze techniek is dat je met behulp 
van de technologische hulpmiddelen op zoek gaat naar 
grote vissen en die gericht met je kunstaas benadert. 
Meestal vind je die op half water, dus ergens halverwe-
ge de bodem en het wateroppervlak. Maar soms zelfs 
nog hoger. Op plekken waar het bijvoorbeeld 9 meter 
diep is kunnen snoekbaarzen anderhalve meter onder 
het wateroppervlak hangen.” Al snel kwamen de eerste 
‘kastelen’ aan boord, met een exemplaar van 102 cm als 

MEER DAN 
70.000 
DUITSE  
VISPAS-
HOUDERS
Nederland is een populaire visbe-
stemming onder buitenlanders. 
Het sportvistoerisme naar ons 
land groeit – ondanks corona – in 
snel tempo. Ter illustratie: het aan-
tal buitenlandse leden (VISpashou-
ders) is van 2016 (41.620) naar 2021 
(84.251) ruimschoots verdubbeld. 
Duitse sportvissers vormen veruit 
de grootste groep. In 2021 verte-
genwoordigden zij met 70.466 VIS-
passen 84% van de geregistreerde 
buitenlandse sportvistoeristen. In 
2015 waren dat nog ‘slechts’ 27.771 
Duitse VISpashouders. Dit aantal is 
in vijf jaar tijd dus met circa 154% 
toegenomen. Deze snelle groei valt 
o.a. te verklaren door het gunstige 
sportvisklimaat in Nederland 
en het meertalige (waaronder 
Duits) platform fishinginholland.
nl. Buitenlandse sportvistoeristen 
– in totaal naar schatting ruim 
100.000 per jaar – leveren een be-
langrijke toeristisch-economische 
bijdrage en zetten de hengelsport 
daarmee hoger op de politieke en 
maatschappelijke agenda.

Het pelagisch vissen bracht Bernd al tientallen gigantische snoekbaarzen, maar ook megasnoeken als bijvangst.

‘ HET MEESTE LEER  
JE OP DE DAGEN DAT 
JE NIETS VANGT –  
DIE MAKEN DAT  
JE OP ZOEK NAAR 
HET JUISTE RECEPT 
AANPASSINGEN 
DOET EN SCHERP 
BLIJFT’

Dankzij de correcte meetfoto’s kon Andre een geldige recordclaim indienen bij de BNRZ-commissie.

‘Ook  
dankzij jullie 

catch & release 
cultuur zwemmen  

er zoveel grote  
vissen in  
Holland’
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SERIEUZE VIS IN BEELD
Bernd seinde zijn vismaat in om snel zijn kunstaas te la-
ten zakken. “Aanvankelijk had ik niet direct door dat dit 
een buitencategorie snoekbaars betrof, maar het werd 
al snel serieus toen ik op het scherm meekeek.” Daarna 
volgde een kat-en-muis-spel waarbij Andre de vis een 
kwartier lang met zijn kunstaas probeerde te verleiden. 
“Onze stelregel daarbij is: je moet het stuk vlees niet 
naar de hond brengen, maar de hond naar het vlees la-
ten komen. Je aaspresentatie moet dus zo natuurlijk 
mogelijk zijn, zodat de vis geen onraad ruikt. Een aasvis 
te veel ‘opdringen’ aan een predator is per definitie niet 
logisch. Daarom benaderen we snoekbaarzen altijd van 
voren en zeker niet van te dichtbij. We beginnen op zo’n 
2 tot 3 meter afstand van de vis”, legt Andre hun aanpak 
uit. “Als we alles goed doen, dan slaan de snoekbaar-
zen vaak binnen 3 tot 4 minuten toe. Zeker de 70’ers en 
80’ers. Maar bij de echt uit de kluiten gewassen snoek-
baarzen duurt het soms wel tien tot twintig minuten 
voordat een aanbeet volgt. En soms haken vissen ook 
simpelweg af.”

VERSLAVENDE TOCK
De recordvis sloeg na een kwartier toe. “Al die tijd heb-
ben we de vis en het kunstaas gevolgd via de Live-
scope”, vervolgt Andre. “Dat is niet altijd even gemakke-
lijk. Je ziet ook andere objecten en vissen op het scherm, 
dus houd die ene vis maar eens continu in focus.” Dank-
zij Bernd’s stuurmanskunsten en de 80-grams jigkop 
lukte het om met het kunstaas in de buurt van de vis 
te blijven. “Uiteindelijk kwam die verlossende – en oh 
zo verslavende – Tock”, refereert Andre aan de karakte-
ristieke snoekbaars-aanbeet. Gedurende de dril werd 
hij naarmate de tijd verstreek steeds zenuwachtiger. “Ik 
voelde dat dit een hele grote vis was.” Toen Bernd de 
snoekbaars eenmaal had geschept, barstte de vreugde 
los. “We konden onze ogen haast niet geloven toen we 
zagen dat de staartvin pas bij 106 cm eindigde. Het ge-
wicht weten we niet omdat er geen batterij in onze di-
gitale weger bleek te zitten”, zegt Andre. “Maar ik heb 

vroeger veel op karper gevist en neem van mij aan dat 
de vis zeker 15 kilo zwaar was.” Na een korte fotoshoot 
werd de recordvis weer ongeschonden teruggezet.

HOLLANDS NUCHTER
Dat Andre mogelijk een officiële recordvis te pakken 
had, werd hem begin dit jaar duidelijk toen Hans Ruig-
rok zijn vriend Bernd Kapust hierop wees. “Dat is de re-
den dat we pas een jaar na dato een claim hebben inge-
diend.” Hoewel hij zeer verguld is met zijn record – een 
verbetering van het oude record met 1 cm – blijft Andre 
er haast Hollands nuchter onder. “Het vangen van zul-
ke vissen is natuurlijk geweldig. Maar de essentie van 
onze hobby is toch vooral dat je samen geniet van de 
quality time op het water. De ontspanning die het vis-
sen biedt is voor mij ook noodzakelijk om de balans tus-
sen werk en privé gezond te houden. Mijn hectische 
werk op de intensive care afdeling van een ziekenhuis 
nabij Düsseldorf – waar ik verantwoordelijk ben voor 
de beademingsapparatuur – kan ik uitsluitend goed 
doen als ik lekker in mijn vel zit. Het vissen vormt daar 
een heel belangrijk onderdeel van.”

@finfinda_pelagisch_angeln

KUNSTAAS ‘NERD’
Het kunstaas waar de recordvis aan werd gevangen is 
een donkerbruine ‘Finstick’ van Finfinda. Andre: “Dit 
is een 20 cm lange softbait die Bernd zelf maakt en 
verkoopt. Ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. 
Als jonge jongen werkte ik bij Moritz Angelsport en 
sinds die tijd ben ik haast obsessief met kunstaas bezig. 
Noem me gerust een tackle tart, een kunstaas nerd.” 
Het testen en perfectioneren van nieuwe prototypes 
kunstaas – in het aquarium en in de praktijk – verveelt 
nooit. “Het is de kunst om de aaspresentatie zodanig 
te verfijnen dat je de perfecte balans vindt tussen het 
formaat van de softbait, het gewicht van de jigkop en 
het type haak. Details maken echt het verschil.” Zo 
combineert Andre de Finstick met een 80-grams jigkop 
en alleen vooraan een dreg. “Dan is deze zogenaamde 
‘no action’ softbait met een ‘kin tail’ perfect in ba-
lans. In mijn aquarium kwam ik erachter hoe nadelig 
een stinger bij de buik of staart de actie van je shad 
beïnvloedt. Eén onnatuurlijke beweging van je kunstaas 
kan voor grote snoekbaarzen reden zijn om af te haken. 
Als er bijvoorbeeld een binnenvaartschip passeert en 
onze boot op de deining hiervan iets op en neer gaat, 
zien we op het scherm van de Livescope weleens dat de 
snoekbaars die we op dat moment belagen direct geen 
interesse meer heeft.”  

De recordvis werd gevangen in Bernd’s boot, die hij speciaal 
voor het vissen in Nederland aanschafte.

Dit jaar zijn al meerdere records 
gesneuveld op de Beet Nederland-
se Recordlijst Zoetwatervissen – 
kortweg BNRZ. De meest spraak-
makende is de snoekbaars van 
106 cm die Andre Gießing ving, 
maar er zijn er meer. Hier het ver-
haal bij de nieuwe BNRZ-records 
pos, zwartbekgrondel en twee af-
gekeurde recordclaims.

In februari ving Arend Profijt 
op de Overijsselse Vecht een 
pos van 20 cm – een verbe-

tering van het oude BNRZ-record 
met maar liefst 4 cm. Hoewel dit 
voor deze soort al een erg groot 
exemplaar betreft, is er nog ruim-
te voor verbetering – de maximale 
lengte van de pos bedraagt 25 cm. 

ZWARTBEKGRONDEL
Ook Niels Romgens meldde eind 
april een vangst van 20 cm aan: 
een kneiter van een zwartbekgron-
del. Zijn recordclaim werd gehono-
reerd, waarmee Niels het BNRZ-re-
cord van deze soort 1 cm scherper 
zet. In de literatuur worden voor 
deze soort maximale lengtes ver-

meld van 25 tot 35 cm. De toe-
komst zal uitwijzen hoe groot deze 
vissoort in Nederland kan worden. 
Dat verschilt per land; niet ieder 
land biedt namelijk de ideale leef-
omstandigheden voor maximale 
groei van de soort.

AFGEKEURDE CLAIMS
De BNRZ-recordcommissie keur-
de recent ook twee claims af. Het 
ging allereerst om een kapitale 
barbeel, waarbij de meetfoto door 
een ongelijke ondergrond ontoe-
reikend was om met zekerheid 
vast te stellen dat het bestaande 
record van 88 cm was verbeterd. In 
maart kwam tot slot een opmer-
kelijke, frauduleuze claim binnen: 
een baars die in eerste instantie 57 
cm leek. Bij nadere inspectie bleek 
echter dat op het meetlint een tien 
centimetervlak ontbrak, waardoor 
de vis in werkelijkheid 47 cm was. 
Recordclaims voor zeevissen zijn 
dit jaar nog niet gemeld. Mocht jij 
een ‘zoute’ recordvis vangen, meld 
deze dan via www.ncrz.nl.

NIEUWE BNRZ-RECORDS:
SNOEKBAARS, POS EN ZWARTBEKGRONDEL

Niels Romgens met het nieuwe BNRZ-record  
zwartbekgrondel.

>> DE BRNZ: ZO WERKT HET
De BNRZ is een samenwerking tussen Beet en 
Sportvisserij Nederland. Gezamenlijk vormen zij de 
recordcommissie. Een door deze commissie erkend 
record komt op de officiële lijst met recordvissen, 
op www.bnrz.nl. Daar lees je ook de voorwaarden 
voor het online indienen van een recordclaim. Denk 
o.a. aan: gevangen in Nederland, met de hengel en 
levend weer teruggezet, plus een duidelijke meet-
foto of -video waarop de gehele vis zichtbaar is en 
op correcte wijze wordt gemeten. Benieuwd naar de 
BNRZ-meetrichtlijnen? Check dan de instructievideo 
‘How to: zó meet je een vis’ op YouTube (kanaal van 
Sportvisserij Nederland).

kers op de taart. “Alleen in de eerste drie maanden van 
2022 heb ik meer dan twintig 90 cm+ snoekbaarzen 
gevangen in Nederland.” Andre Gießing kan zich met 
Bernd haast geen betere vismaat annex snoekbaarsgids 
wensen. Al blijkt bij het volgende telefoontje – naar An-
dre in diens woonplaats Bocholt – dat ook de kersverse 
recordhouder zijn aandeel heeft gehad in de finetuning 
van hun succesvolle pelagische visserij.

HECHTE VRIENDSCHAP
Andre vertelt hoe hij Bernd zo’n tien jaar geleden in 
Nederland leerde kennen. “Ik stond te roofvissen aan 
de oevers van de Bijland (een rivierplas langs de Rijn 
bij Lobith, red.) en Bernd kwam langs in zijn boot. Als 
twee Duitse sportvisfanaten raakten we al gauw aan de 
praat. Daaruit is een hechte vriendschap ontstaan.” In-
middels zijn ze samen al honderden keren in Nederland 
achter de rovers aan gegaan, vaak op meerdaagse trips. 

“Lekker een huisje huren, ’s avonds een hapje eten, heer-
lijk.” Zo ook die bewuste dinsdag 30 maart vorig jaar. 
“We hadden die dag geluk met het weer: het was totaal 
windstil en zonnig. Ook de vis werkte mee, want al vrij 
snel vingen we een paar fraaie snoekbaarzen. Totdat 
Bernd op het scherm van zijn Livescope ineens een écht 
grote vis zag verschijnen. Die zwom zo’n 4 meter diep 
op een plek waar 8 meter water stond. Dit was volgens 
Bernd ein riesen große Zander.”

‘ JE KUNSTAAS TE VEEL 
OPDRINGEN AAN 
EEN PREDATOR IS PER 
DEFINITIE NIET 
LOGISCH’


