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TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE SANDER BOER
CAMERA SYTSE VAN DER HARST

check de video op www.hetvisblad.nl

atrick en Danny 
staan ’s ochtends 
vroeg in het donker 

al te vissen op een steiger 
als ik hen in de haven 
van Elburg tref. Lang-
zaam slepen zijn hun 
dode aasvissen langs 
het houten kunstwerk. 
Daaronder liggen 100% 
zeker snoeken op de 
loer, maar die hebben 
duidelijk nog geen trek 
in een ontbijtje op bed. 
“Op naar de boot en het 
meer op”, zegt Patrick 
daarom even later als 
we handen hebben ge-
schud. Op het moment 
dat hij zijn lijn uit het 
water haalt, gaat er in-
eens een hele nieuwe 
wereld voor mij open. 
En dat terwijl ik na 
zoveel jaren in de 
sportvisserij onder-
hand wel wat gewend 
zou moeten zijn…

FIREBALLEN
MET DE SIDE FLOAT
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schrik niet beste lezers. de titel behelst absoluut geen 
geheime toverformule voor lokvoer en evenmin een 
nieuwe app voor op je smartphone! het gaat hier over 
een totaal nieuwe manier van snoekvissen. patrick ten 
have en zijn vismaat danny geven tekst en uitleg over 
deze revolutionaire vismethode die zij bedacht hebben.

blaUw kastJe
Maar mijn mond valt bijna 
open van verbazing als ik 

zie wat voor ‘dobber’ er aan 
de lijn zit. Geen gebruike-
lijk type snoekdobber, maar 
een rechthoekig blauw ding. 
Anders zou ik het geval – dat 
me in eerste instantie vooral 
doet denken aan de afstands-
bediening van mijn parkeer-
garage – zo snel niet kunnen 
omschrijven. “Dat is de Side 
Float en onze dobber”, zeggen 
Patrick en Danny lachend in 
koor. Het is goed dat ze dit 
duidelijk vermelden, want ik 

had het ding 
van z’n levensdagen niet als 
dobber herkend. Wie vist er 
immers met blauwe, rechthoe-
kige dobbers van circa 12 bij 
8 centimeter en goed 2 centi-
meter dik? Waar ook nog eens 
twee zwarte stukjes slang aan 
vast zitten.

enthoUsiast
Zodra Patrick en Danny 
echter uitleg geven over de 
‘Side Float’, maakt verbazing 
snel plaats voor enthousi-
asme. Deze dobber neemt 
namelijk de functie van het 
planer board over. Je hebt vast 
wel eens van deze mini-surf-
planken gehoord. Hier kun je 
tijdens het trollen je lijn aan 
vastmaken, waarna de planer 
board ervoor zorgt dat de aas-
vis of het kunstaas meer opzij 
van de boot wordt gedrukt. Dit 
zodat de lijnen van meerdere 
hengels die uitstaan niet in 
elkaar verstrikt raken. Planer 
boards zijn echter nogal lompe 
en zware dingen met evenveel 
na- als voordelen in gebruik. 
Bovendien is deze uit Amerika 
afkomstige vinding in ons 
land lang niet overal te koop.

stUUR- en bakbooRd
De platte en veel kleinere Side 
Float duwt de lijn bij het trol-
len net zo gemakkelijk opzij, 
maar is in tegenstelling tot 
het planer board ook meteen 
je dobber. Een die net als de P

binnen een half uur is het al raak!

in combinatie met de side Float, fireball en dode aasvis kun je breed op zoek naar de snoek.
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meeste snoekdobbers over de 
lijn schuift. Het zwarte pijpje 
is namelijk de lijngeleider die 
door de dobber loopt. De vorm 
van dit pijpje zet de dobber 
vast op het moment dat de lijn 
onder spanning staat – al zit 
er voor de zekerheid boven de 

‘dobber’ ook nog een stuitje 
of stoppertje. Bovendien is 
de Side Float met zijn schuin 
aflopende neus zowel aan 
stuur- als bakboordboord-
zijde te gebruiken. Je kunt de 
voorkant namelijk losmaken 
en omzetten, zodat de schuine 

OOK VANAF DE KANT
De combinatie Sidefloat en fireball is niet voorbehouden aan bootvissers. Dit biedt ook uitkomst bij het slepend vis-
sen vanaf de kant. De enige voorwaarde is dat je een beetje de ruimte hebt en langs de kant kunt lopen. Vervolgens 
is het slechts een kwestie van fireball en Sidefloat te water laten en heel rustig lopen/slepen, waarbij je zoveel lijn 
geeft tot de aasvis op de gewenste afstand is. Het wordt zo zelfs mogelijk om je dobber langs een rietkraag of onder 
overhangende bomen aan de overkant van een niet te breed water te sturen. Ook andere hotspots als aangemeerde 
(woon)boten, steigers, dukdalven, taluds, T-splitsingen, lelievelden en wierbedden komen nu binnen bereik. Dit zijn 
allemaal plekken waar grote snoek maar wat graag op de loer ligt.

kant die de dobber ‘wegduwt’ 
naar links dan wel naar rechts 
wijst.

FiReball
Ook nieuw voor mij is dat de 
dode aasvis onder de dob-
ber aan een 14-grams fireball 

wordt bevestigd. Je weet wel, 
zo’n loodkopje met enkele 
haak en daaraan een stinger 
– een extra stukje staaldraad 
met een flinke dreg dat aan de 
fireball vastzit. De enkele haak 
van de fireball prik je recht in 
het midden van de kop van de 
aasvis, terwijl de dreg met één 
punt precies in de lengterich-
ting net voor de rugvin wordt 
vastgezet. De aasvis zal nu 
keurig met het loodgewicht 
precies voor de kop recht-
standig als een nog levende 
zieke of gewonde vis onder de 
15-grams dobber ‘zwemmen’.

soepele aasvis
Als aasvis kun je van alles 
onder de dobber hangen: van 
zoetwatervis tot zeevis. Voor 
de reportage van vandaag 
vissen we met dood aas in 
de vorm van blankvoorns en 
enkele kleine giebels. Bij de 
keuze van de aasvis is het wel 
belangrijk dat deze vissoorten 
eenmaal dood niet te stijf wor-
den, zoals makreel en horsma-
kreel. Dit zodat de staart van 
de aasvis ondanks dat die 
dood is bij het slepen nog een 
zwembeweging maakt. Door-
dat het loodgewicht dankzij de 
fireball aan de aasvis vastzit, 
zal deze veel minder snel gaan 
tollen en de lijn doen kinken 
in vergelijking met de ‘ouder-
wetse’ manier van slepen met 
het lood boven de onderlijn.

pRototYpe
Overigens zijn de dobbers die 
we vandaag gebruiken nog 

maar prototypen. Patrick en 
Danny zijn nog bezig met 
de laatste puntjes op de i te 
zetten. Zo heeft de fabrikant 
nu voor blauwe, stootvaste 
kunststof gekozen, maar kan 
dat straks een heel andere 
kleur worden. Een toevoeging 
die zeker nog gaat komen zijn 
twee verwisselbare vlaggetjes 
in het oranje en knalgeel 
die in de Side Float kunnen 
worden gedrukt om de zicht-
baarheid te vergroten. Het is 
nog even wachten tot deze 
revolutionaire snoekdobber in 
productie gaat, maar met mij 
zullen veel snoekvissers en-
thousiast en tegelijk verbaasd 
zijn dat zoiets anno 2014 pas 
is bedacht!

in ZiJn achteRUit
Na zo veel dobbertheorie is 
het de hoogste tijd om te gaan 
vissen. Even later varen we 
tergend langzaam de haven 
uit – in zijn achteruit weltever-
staan! Door op de elektromo-
tor (backtroller) te varen, heeft 
Danny meer controle over de 
boot en het te volgen spoor 
van de aasvissen. Daarbij 
kan hij zo voortdurend op de 
dieptemeter/fishfinder kijken 
en zoeken naar taluds en 
scholen prooivis (met daarom-
heen vaak van die prachtige 
grote ‘bananen’). Twee blauwe 
Side Floats met fireballs en 
blankvoorns varen nu prachtig 
schuin achter de boot met ons 
mee, terwijl daartussen een 

hengel met een gewone dob-
ber overboord gaat. Zelf laat ik 
met de fireball, maar zonder 
dobber, een dode voorn over 
de bodem dansen.

pRacht vis
We hebben deze dag prachtig 
weer, al maakt de oosten-
wind het wel behoorlijk fris. 
Daarbij is pal oost absoluut 
niet mijn favoriete windrich-
ting, maar niet geschoten is 
altijd mis! Dat blijkt wel als 
binnen het half uur een van 
de dobbers onder floept en 
de hengel van Patrick zich 
angstvallig kromt. Niet veel 
later showt hij een prachtige, 

Met de sidefloat kun je ook prima vanaf de kant vissen.
kijk voor de video bij dit artikel snel op www.hetvisblad.nl.

de side Float is een totaal nieuw type ‘dobber’.

kerngezonde snoek van zo’n 
negentig centimeter voor de 
camera. Op mijn vraag of hij 
de vis niet wil meten, grijnst 
hij alleen maar terwijl hij de 
snoek snel weer laat zwem-
men. Als ik even later de vele 
foto’s van kapitale snoeken op 
de smartphones van beide he-
ren bekijk, begrijp ik waarom. 
Dit was voor hen slechts een 
‘opwarmertje’.

caMeRa schUw
Door dit snelle eerste succes 
denk ik mijn theorie over de 
oostenwind wel overboord 
te kunnen gooien. Maar als 
we uren later nog steeds op 

slechts één vis staan en wel 
een half dozijn missers en 
losschieters hebben mogen 
noteren – waaronder een 
zwaargewicht op mijn conto 
– blijkt het weer eens zo’n 
typische visdag. Eén die als 
wel vaker wordt gekenmerkt 
door snoeken die overdui-
delijk nogal cameraschuw 
zijn. De ‘dobbers’ en fireball 
hebben hun werk daarente-
gen uitstekend gedaan en me 
aangenaam verrast. Dit is een 
verhaal dat nog lang niet uit 
is. Sterker nog, het is maar net 
begonnen! Kijk voor de video 
bij dit artikel snel op 
www.hetvisblad.nl.

de side Float laat zich perfect naar links of naar rechts sturen.

Zorg dat de aasvis recht op de fireball wordt bevestigd, zodat hij keurig onder de dobber ‘zwemt’.


