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ijn voorliefde voor de 
Randmeren is simpel 
te verklaren: groot 

water betekent grote snoek. 
Op zo’n flinke slok water is 
het natuurlijk wel de kunst om 
te weten waar je de vis moet 
zoeken. In het opsporen en 
lokaliseren van aasvis en inte-
ressante bodemstructuren, dien 
je dus vaak wel behoorlijk wat 
tijd te investeren. Veel techni-
sche toeters en bellen heb je 
daarbij niet nodig. Zelf vis ik 

• vliegvissen

Bij de term vliegvissen gaan de gedachten vaak 
vanzelf uit naar stromend water, salmoniden en 
een bergachtig decor. Kelvin Leenheer beoefent 
zijn vliegvisserij echter op oer-Hollands water. 
Zijn jachtterrein wordt gevormd door de prachtige 
Nederlandse Randmeren waar hij vanuit de bellyboat 
met tube flies op snoek vist.
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(standaard) zonder diepteme-
ter/visvinder, maar mét het 
nodige succes. Dit is puur een 
kwestie van logisch nadenken, 
met vertrouwen vissen en 
doorzetten. Als het dan ook lukt 
om een fraaie snoekdame aan 
de haak te slaan, is de beloning 
des te groter.

BEWEGWIJZERING
Snoeken is zoeken, maar op 
de meeste grote Nederlandse 
meren wordt je in feite al de 

weg gewezen door middel van 
de betonning van de vaargeul. 
Dit deel van het vaarwater wordt 
afgebakend met rood (links) en 
groen (rechts) gekleurde tonnen. 
Geef je daarbij ook nog goed 
je ogen de kost waar en hoe de 

beroeps- en pleziervaart heen en 
weer gaat, dan wordt het al een 
stuk makkelijker de interes-
sante plekken te vinden. Dit 
zijn doorgaans de randen van 
de vaargeul, waar zich het talud 
van ondiep naar dieper water 

bevindt. Het lijkt in het begin 
wellicht wat moeilijk, maar valt 
uiteindelijk best mee. Mocht je 
toch niet zeker van je zaak zijn, 
dan zijn dieptemeters/visvin-
ders technische hulpmiddelen 
die je hierbij kunnen assisteren.

WATER AFZOEKEN
Bij de overgang van ondiep 
naar diep water focus ik vaak 
op de taludranden die van 3 
naar 6 meter lopen. Deze kun 
je met een zinkende vliegenlijn 
perfect afvissen en helemaal 
uitkammen. Doorgaans begin 
ik hoog in het oppervlakte door 
de streamer lekker vlot binnen 
te vissen. Vervolgens houd ik 
de streamer steeds wat langer 
in het water, zodat je de snoek 
ook op half water en steeds 
dichter bij de bodem opzoekt. 
Een aanbeet blijft meestal 
niet lang uit. De ogen van een 

prima. Met zijn zinksnelheid 
van zeven tot acht inch per 
seconde kun je op meerdere 
manieren effectief vissen. In 
ondiep water en tussen het 
afstervende fonteinkruid kun 

je de streamer lekker pittig 
binnen vissen. Op de 
diepere stukken (tot 
9 meter) kun je deze 
lijn perfect snel laten 

afzinken totdat de juiste 
waterlaag is bereikt, om 
vervolgens de streamer 

te presenteren. Aangezien 
deze vliegenlijn nauwelijks 

tot geen rek bevat, heb je ook 
op diepte nog 100% contact. 
Zo weet je precies wat je 
streamer uitspookt en of er on-
der water mogelijk een rover 
geïnteresseerd is. Aan het 
uiteinde van de lijn bevestig ik 
een relatief korte fluorocarbon 

leader van zo’n 60 centimeter 
– zodat hij snel naar beneden 
gaat – en een dikte van 50/00. 
Dit materiaal is licht, sterk, 
schuurbestendig en zorgt 
ervoor dat de streamer mooi 
overslaat alvorens hij op het 
water landt.

TUBE FLIES
De streamers die ik de snoek 
voorschotel, bouw ik zelf. Zo 
kun je eindeloos variëren en 
combineren: natuurlijke mate-
rialen, synthetische producten 
of een mix van deze twee. De 
kwaliteit wordt bepaald door 
de bouwer: hoe worden de 
materialen geselecteerd, in-
gebonden en afgewerkt? Voor 
veel vliegenbinders is dit het 
geheim van de smid. Lijkt het 
je leuk om hier zelf mee aan de 
slag te gaan? Ga dan niet lopen 
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Kelvin Leenheer vist op het grote water vanuit 
de bellyboat met tube flies op snoek.

Snoek vangen is op zich niet heel erg moeilijk, maar op open water is het wel de truc om te weten waar je de vis moet zoeken.

GROOTWATERSNOEK OP DE TUBE FLY

Tube flies zijn gebonden op 
een (holle) tube en voorzien 

van bucktail, flash en worden 
afgewerkt met een epoxykop.

snoek zitten immers op zijn 
kop en een potentiële prooi zal 
snel worden opgemerkt. En als 
de snoek echt geïnteresseerd 
is, zal die de streamer komen 
halen – ongeacht in welke 
waterlaag en op welke diepte 
de vis zich bevindt. Het spreekt 
daarbij voor zich dat helder wa-
ter voor een 
zichtjager als 
de snoek een 
pre is.

SNEL 
ZINKEND
Om op diep-
te te kunnen 
komen, ge-
bruik ik een 
snel zinkende 
vliegenlijn. 
Een 400 of 
450 grains 
lijn voldoet 

Bij de tube fly trek je de stinger-combinatie in de tube, zodat de streamer 

vastgeklemd zit op het haakoog van de hoofdhaak.
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• vliegvissen

TUBE FLY MONTAGE
Bij de tube fly zit de vlieg niet op de 
haak, maar op de tube gebonden. 
De haak is bij dit type vlieg geen 
onderdeel van de streamer. In 
plaats daarvan zit de stinger-
combinatie (een hoofdhaak plus 
een kleinere haak die als stinger 
fungeert) bevestigd aan een onder-
lijn die door de tube heen geregen 
is. Dit heeft diverse voordelen: geen 
botte haken meer, meer gehaakte 
vis en je streamers worden minder 
snel gesloopt. Bovendien kun je 
doordat de op de tube gebonden 
streamer bij een aanbeet vaak 
los komt van het haakoog waar 
hij op klemt, perfect zien waar de 
stinger-combinatie gehaakt zit – 
erg gemakkelijk met het onthaken 
van vis! Als onderlijn gebruik ik een 
soepele 30 lb pike wire lijn met een 
seven-strand kern die snoekproof 
is. Deze is gebruiksvriendelijk, 
sterk genoeg om flink te kunnen 
belasten en kun je snel en effectief 
op en aan het water maken door de 
lijn met behulp van een aansteker 
in elkaar te smelten. Mijn onderlij-
nen zijn 40-45 cm lang en bevestig 
ik met een lus in lus verbinding via 
de ‘perfection loop’ aan de leader. 
De stinger- combinatie bestaat uit 
een 4/0 (hoofd)haak voorzien van 
een stukje 40 ponds titanium op de 
haaksteel ingebonden waarin een 
2/0 haak zit gelust. Deze stinger zit 
er als extra op voor de snoekbaar-
zen die vaak echte staarthappers 
zijn. Voor de snoek is een stinger 
in principe niet noodzakelijk, want 
die schuift vaak volledig over een 
streamer van zo’n 30 cm heen.

prutsen, maar zoek een vlieg-
visclub waar ze je de basis goed 
kunnen uitleggen. Iets afleren 
is immers moeilijker dan wat 
aanleren! De streamers waar ik 
zelf mee vis zijn de zogeheten 
tube flies. Deze zijn gebonden 
op een (holle) tube en voorzien 
van bucktail, flash en afgewerkt 
met een epoxykop. Voor deze 

De stinger-combinatie – een 
4/0 (hoofd)haak en een 2/0 

haak – is bedoeld voor staart-
happers als snoekbaarzen.

kop zet ik een schuivende cone 
op de lijn. Die tikt tegen de 
epoxykop (dit geluid zorgt voor 
extra attractie) en geeft de strea-
mer een mooie, neerwaartse 
beweging.

STEVIG EN SNEL
Het vissen met forse streamers 
op groot, open water vanuit de 

bellyboat vraagt om een stevige 
hengel. Zo gebruik ik zelf een 
Aftma 10 vliegenhengel die 
9 voet (2,70 meter) lang is en 
een snelle actie heeft. Dit type 
actie in de blank zorgt voor het 
vermogen om zeer grote tube 
flies weg te kunnen zetten. 
Ook in weer en wind op het 
open water kun je hier nog 
zorgeloos mee knallen. Daar-
bij is het wel belangrijk dat de 
hengel voldoende in balans is. 
De blank moet genoeg feeling 
en finesse bezitten om ieder 
signaal aan je door te geven, 
worp na worp. De ideale hen-
gel voor deze tak van sport is 
dus een echte ‘beuker’ als het 
gaat om snelheid, maar ook 
voldoende fijnbesnaard om 
er prettig lange dagen mee te 
kunnen vissen.

WERKPAARD
Op een dergelijke, stevige hen-
gel voor dit toch wat ruigere 
type visserij op het grote water, 
hoort uiteraard een bijpassende 
reel. Zelf vis ik met een Large 
Arbor reel en dit werkpaard 
heb ik regelmatig nodig om 
bijvoorbeeld een snoek te blok-
ken die van plan is richting een 
obstakel te zwemmen. De slip 
staat dan potdicht gedraaid, 
waarbij het uiterste van het 
materiaal wordt gevraagd. In 
die omstandigheden – denk 
bijvoorbeeld aan de havenvisse-
rij of het vissen in de buurt van 
bruggen en brugpijlers – is het 
zaak om volledig op je uitrus-
ting te kunnen vertrouwen. 
Een reel dient wat mij betreft 
dus voor meer dan alleen het 
opwinden van de vliegenlijn. 
Ik wil zeker geen metersnoek 

verspelen omdat mijn materi-
aal niet in orde is.

VEILIGHEID
Het principe goedkoop is 
duurkoop gaat ook op voor 
wat betreft de keuze van een 
bellyboat. Schaf een degelijke, 
betrouwbare en veilige set aan 
waarmee je het open water 
op kunt. De aanschaf van een 
(wat) duurdere bellyboat van 
goede kwaliteit is naar mijn 
mening een betere investe-
ring dan dat je een bellyboat 
koopt van mindere kwaliteit 
en eigenlijk vooral vertrouwt 
op het zwemvest dat je draagt. 
Denk eraan dat het kopen van 
een kwaliteitsproduct geen 
vrijbrief is om gekke dingen uit 
te gaan halen. Piraten zijn er 
immers al genoeg op het water. 
Gebruik dus altijd je gezond 
verstand, houd je aan de regels 
en heb respect voor mede-
watersporters.

VERTROUWEN
Tenslotte staat of valt het 
vangen van snoek op open 
water met het hebben van 
vertrouwen. Vertrouwen in 
je materiaal, in de toegepaste 
technieken en tactieken en in 
de stekken die je bevist. Zit het 
daarmee goed, dan komt het 
vangen van een snoek op het 
grote water vanzelf in orde. Ga 
op pad, ervaar en leer – deze 
visserij is zo divers dat iedere 
sessie weer anders kan zijn. 
Door tijd en energie in je vis-
serij te investeren, word je van-
zelf wijzer en succesvoller. En 
dan raak je vast automatisch 
verslaafd aan dit bijzonder 
mooie spelletje!


