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anneer je snoekbaars met 
de vliegenhengel wil gaan 
vangen, moet je een knop 

omzetten. Wanneer je veel vis wil 
vangen, dan kun je beter blijven 
verticalen en slepen. Met de vlie-
genhengel vang je maar een fractie 
van wat je met een verticaalhengel 
vangt. Maar de kick is gigantisch 
als er zo’n kasteel van een vis op je 
streamer dreunt.

MaTeriaal
De vliegenhengel die je voor deze vis-
serij inzet moet genoeg body hebben 
om de haak goed te kunnen zetten. 
Aan de andere kant moet je lat ook 
weer niet zo zwaar zijn dat het je dril 
verpest. Kies daarom voor een niet te 
al zachte hengel van negen voet lang 
en het werpvermogen om een #8 lijn 
goed weg te zetten. Welk merk? In 
mijn ogen worden er geen slechte 
vliegenhengels meer gemaakt. Voor 
100 tot 200 euro heb je een enorme 
keuze aan prachtige streamerhengels.

Met de streaMer op snoekbaars
snoekbaarsvissen anno 2008 
staat grotendeels in het 
teken van zacht kunstaas 
waarmee de bodem wordt 
afgeharkt en hard plastic om 
mee te werpen en trollen. 
rob Kraaijeveld gaat een 
stap verder en verleidt de 
snoekbaarzen met de vlie-
genhengel en diep geviste 
streamers. Maart is de laat-
ste maand voor het gesloten 
seizoen dat het nog kan - en 
misschien ook wel de beste 
maand.
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30/00 nylon. Vis je met kleinere 
snoekbaarsvliegen, dan volstaat een 
punt van 25/00. Dus niks mooi taps 
toelopende leaders, maar gewoon 
anderhalf tot twee meter nylon. Flu-
orcarbon kan natuurlijk ook, maar 
de eerlijkheid gebied me te zeggen 
dat ik daarmee nog niet gevist heb. 
Tot slot een materiaaltip voor als 
je op wateren met veel snoek vist. 
Zet daar altijd een dun en soepel 
staaldraadje tussen je streamer en je 
leader. Zo voorkom je het onnodig 
verspelen van materiaal én vis.

OndiePe aGressOrs
De maand maart is - een extreem 
laat winteroffensief met een meter 
sneeuw buiten beschouwing gelaten 
- doorgaans een goede maand om 
met de vlieg op snoekbaars te vis-
sen. Na de relatief koude winter-
maanden warmt het water eind 
februari en begin maart op. Dit is de 
tijd dat zo goed als alle vis weer ac-
tief wordt, zeker onze rovers. Je staat 
versteld hoeveel grote snoekbaarzen 
ik samen met mijn vismaatje Bram 
(inderdaad, die van de vele foto’s in 
dit blad) in maart op niet meer dan 
twee meter water heb gevangen. 
Gebruik grote streamers, want de 
snoekbaarzen zijn nu zeer agressief 
als gevolg van territoriumdrift. Ze 

W

zijn namelijk op zoek naar plekken 
waar ze in april en mei afpaaien en 
verdedigen deze stekken fel tegen 
indringers. En geloof me dat ze een 
fikse streamer als indringer zien!

eersT PlasTiC
Lukraak met je vliegenlat gaan 
werpen is niet de meest produc-
tieve aanpak. Zeker wanneer je tijd 
beperkt is, kun je de vis beter eerst 
met shads of ander kunstaas op-
zoeken. Je beperkt je daarbij echter 
wel tot water met een maximale 
diepte van vijf meter. Dit is name-
lijk de maximum diepte waarop 
je nog prettig met de vlieg kunt 
vissen. Dieper vissen heeft met een 
vliegenhengel geen zin. Het wordt 
dan nagenoeg onmogelijk om de 
streamer lang genoeg aan de bodem 
te houden.
Zodra je een aantal aanbeten krijgt, 
markeer je de stek. Vis je vanaf de 
kant, dan is het meestal makkelijk 
om een bepaalde stek te onthouden. 
Vanuit een boot heb je toch een 
boeitje of gps nodig. Vervolgens 
zoek je verder totdat je vijf verschil-
lende stekken hebt waar in ieder 
geval snoekbaars ligt. Daarna kun je 
uitgebreid aandacht geven aan deze 
stekken, met hopelijk een aantal 
fraaie glasogen als beloning. 

eFFe WaCHTen…
Op de verpakking van snelzinkende 
lijnen staat aangegeven wat de zink-
snelheid is. Als de lijn circa 20 cen-
timeter per seconde zinkt, betekent 
dit 5 seconden per meter. Voor een 
waterdiepte van 5 meter mag je zo’n 
25 seconden uittrekken. Je zult dus 
even moeten wachten voor je begint 
met het binnenstrippen van je lijn.
Voor de snelheid en techniek van 
binnenvissen is geen vuistregel te 
geven. Variatie is het toverwoord. 
Begin bijvoorbeeld met een matige 
snelheid en korte rukjes de vlieg 
over de bodem binnen te vissen. 
Wissel van tempo als resultaat 
uitblijft. Al te snel binnenstrippen 
is in ieder geval niet slim. De vlieg 
komt dan los van de bodem en raakt 
buiten het bereik van de grootste 
concentratie snoekbaars. Extreem 
traag binnenstrippen door achtjes 
te draaien kan daarentegen wel erg 
succesvol zijn.
Misschien tot op of aan het water en 
veel succes allemaal! n

in tegenstelling tot de reel, zijn de vliegenlijn 
en streamers van doorslaggevend belang bij het 
vliegvissen op snoekbaars. Hieronder zoomt rob 
Kraaijeveld in op enkele belangrijke details.

Voor het binden van snoekbaarsstreamers maak ik gebruik van 
bucktails in verschillende patronen. Net als de shads bij het 
verticalen werken ook hier felle kleuren verrassend goed. Naast 
bucktail kun je ook zonker strips gebruiken. Deze geven je strea-
mers een geweldige actie.

De streamers maak ik in verschillende maten, variërend van 
7 tot 15 centimeter. De haken die ik hier voor gebruik zijn de 
Gamakatsu Worm36 in de maat 6/0 voor de grote streamers. Voor 
de kleinere streamers is de Gamakatsu f314 in de maten 1/0 tot 
maat 2 zeer geschikt. Dit zijn superscherpe haken.

De meeste streamers worden ondersteboven gebonden. Dit om 
te voorkomen dat je vast komt te zitten aan de bodem. Vis je 
op water met een bodem vol obstakels, dan werkt een kop van 
hertenhaar goed. Hertenhaar is namelijk hol en heeft een goed 
drijfvermogen, waardoor de streamer mooi net boven de bodem 
blijft zweven. 

Om de vlieg snel op de gewenste diepte te krijgen, tot maximaal 5 
meter, gebruik je een snelzinkende lijn. De Streamer Express van 
Scientific Anglers is hiervoor absoluut een goede keuze. De reel is 
van minder groot belang, maar zeg nou eerlijk: zo’n juweeltje aan 
je hengel staat natuurlijk wel héél erg mooi.

inGeZOOMd

JUni en laTer
Tussen 1 april en de laatste zaterdag 
van mei mag je niet op snoekbaars 
vissen. Vanaf juni gaat het echter weer 
los. De snoekbaarzen liggen nu over het 
algemeen wat dieper, dus vis je - met 
kleinere streamers - tot een diepte van 
5 meter. Vanaf augustus, als de prooivis 
op ondiep water zit, kun je ze vaak in de 
avond en schemering goed dicht tegen 
de kant vangen. Al met al is het vliegvis-
sen op snoekbaars een visserij voor 
doorzetters. Maar als je dan je eerste 
snoekbaars op de streamer vangt, is de 
kick des te groter.

Wat de reel betreft kan je ook niet 
echt fout gaan. Er zijn tegenwoordig 
voor een acceptabele prijs mooie 
reels te koop met daarop een goede 
slip. Persoonlijk heb ik nog nooit 
meegemaakt dat een snoekbaars de 
slip serieus op de proef stelt, dus 
op de reel kun je met een gerust 
hart bezuinigen. Als je er even over 
nadenkt is het namelijk niet veel 
meer dan een katrol om je lijn op te 
bergen.
Op de lijn moet je daarentegen 
niet bezuinigen. Die moet ten-
slotte het echte werk doen. De twee 
belangrijkste kenmerken van een 
goede lijn zijn dat deze zich ver laat 
werpen en snel genoeg de diepte 

in zakt. De #8 Streamer Express 
250 Grain van Scientific Anglers 
waarmee ik zelf vis, is zo’n lijn. 
Deze werpt als een trein en zinkt 
als een baksteen. Dit laatste is mis-
schien wel het belangrijkst, omdat 
je regelmatig op 5 meter diepte vist. 
‘Wáááát!? Zó diep is toch niet meer 
normaal!’, hoor ik je denken. Klopt, 
echt normaal is het (nog) niet. Maar 
op die diepte vang je wel je vis, en 
daar gaat het om.
De dikte van je leader laat je af-
hangen van het formaat streamer 
waarmee je vist. Voor grote strea-
mers, zeg tot 15 centimeter, gebruik 
je een meter 40/00 met daaraan 
een punt van 80 tot 100 centimeter 

Diepgeviste 
streamers werken 
de snoekbaarzen 
behoorlijk op de 
zenuwen.

Rob Kraaijeveld 
landt een fraaie vis 
die de streamer op 4 
meter diepte van de 
bodem griste.

Zwartgeel is een zeer goed inzetbare kleur-
combinatie.


