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SNOEKBAARS 
AAN DE 

VLIEGENLAT

Van al onze zoetwatervissen is de snoekbaars 
misschien wel een van de laatste die je aan 
het vliegvissen zou linken. Sander lucioperca 
huist immers toch vooral in diep en troebel 
water. Toch niet direct de vliegvis-hotspot 
bij uitstek? Nou, vergeet het maar. Met de 
vuistregels die Meindert Kap je in dit artikel 
geeft, kan elke vliegvisser daar prima uit de 
voeten. Glasoog aan de vlieg!
TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: BRAM BOKKERS

Met Middelharnis als 
woonplaats, lijkt 
het naastgelegen 
Haringvliet – een 

bekende topstek onder snoekbaars-
vissers – ons een logische stekkeu-
ze voor deze reportage. Het blijkt 
een onterechte aanname: Meindert 
vraagt of we ons rond 14.00 uur aan 
de oevers van een zandafgraving el-
ders in het Zuid-Hollandse willen 
melden. Een fraaie, diepe plas van 
pak hem beet 30 hectare, zo blijkt bij 
aankomst. “Vliegvissen op snoek-
baars doe ik net zo lief op dit soort 
afgesloten water als op de grote ri-
vieren”, legt Meindert – voor wie 
het vliegvissen op glasoog beslist 
niets nieuws onder de zon is – uit. 
“Samen met enkele vismaten doe 
ik het eigenlijk al zo’n 35 jaar. Op de 
rivier, op plassen. Zolang er maar 
snoekbaars zwemt, dan kan het.”

SHAD EN TWISTER
De keuze voor deze put is echter 
niet helemaal uit de lucht komen 
vallen. “Dit is een mooie en ekker 
overzichtelijke plas. Als ik wil vis 
ik hem in een halve dag helemaal 
rond”, zegt Meindert. Bovendien is 
hij goed op de hoogte van het aan-
wezige snoekbaarsbestand.  “Voor-
dat ik ergens met de vlieg aan de 
slag ga, vind ik het wel fi jn als ik 
van tevoren enige zekerheid heb 
dat er goed snoekbaars zwemt. Dat 
geeft je net wat extra vertrouwen 
in de stek. Dat is geen overbodige 
luxe als je een keer wat harder voor 
de vis moet werken.” Hoe Meindert 
dit soort wateren en stekken se-
lecteert? Simpel: door er eerst een >> 
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Rivieren of meren: zolang er leuk snoekbaars zwemt, is deze visserij lonend.

keer met de spinhengel en een 
shad of twister ‘voor te vissen’. “Zo 

kom ik er snel achter hoe het ergens 
met het snoekbaarsbestand is ge-
steld en wat de eventuele hotspots 
zijn. De volgende keer kom ik daar 
dan gewapend met de vliegenlat 
terug. Zo heb ik door de jaren heen 
een aardige database aan geschikte 
stekken opgebouwd.”

WADEND VISSEN
“Natuurlijk is het werpend of ver-
ticalend vissen met jigkoppen en 
een stuk rubber een e� ectieve me-
thode", vervolgt Meindert. "Maar ik 
vind het nóg mooier om daar ver-
volgens ook met de vliegenhengel 
te slagen. De beleving van het wa-
dend vliegvissen is simpelweg het 
mooiste wat er is.” Meindert heeft 
het nog niet gezegd, of hij loopt tot 
aan zijn middel het water in. Op de 
vraag of hij niet bang is de snoek-
baarzen voor zijn voeten te verja-
gen, antwoordt hij resoluut: “Wel-
nee. Ik waad misschien tot 1 meter 

diep, terwijl de snoekbaars hier 
doorgaans vooral op 6 à 7 meter 
diepte ligt. Die merken daar bene-
den niks van mijn aanwezigheid.” 
Het wordt een ander verhaal als de 
snoekbaars mogelijk ook ondiep 
ligt. “In het voorjaar ligt de snoek-
baars bijvoorbeeld vaak wél op het 
ondiepe, zoals in het Haringvliet. 
Daar werp ik dan altijd wel eerst het 
ondiepe uit terwijl ik zelf op de kant 
blijf staan. Pas na eerst een poos te 
hebben geworpen, ga ik zelf het wa-
ter in. Hier ligt de vis steevast die-
per, sowieso in deze tijd van het jaar 
(half september, red.). Onderaan het 
talud vind je nu de snoekbaarzen. 
Ga daar maar gerust van uit.”

25 TELLEN
Nadat hij de eerste worp van de 
dag heeft ingezet– de streamer be-
landt een goede 20 meter weg – 
willen we toch even controleren of 
alles wel oké is met Meindert. Se-
conden tikken namelijk voorbij, 
zonder dat hij ook maar een krimp 

geeft. ‘Alles goed, Meindert?’ Geluk-
kig krijgen we snel weer een teken 
van leven: “Twintig, eenentwintig, 
tweeëntwintig, drieëntwintig, vier-
entwintig …” Pas nadat hij zacht-
jes vijfentwintig heeft gezegd, be-
gint Meindert met binnenstrippen. 
“Deze visserij draait volledig om het 
goed uitrekenen van de zinksnel-
heid van je lijn ten opzichte van de 
te bevissen diepte. Hier staat on-
deraan het talud bijna 7 meter wa-
ter. Uit ervaring weet ik dat het dan 
zo’n 25 tellen duurt eer dat mijn 
streamer de bodem heeft bereikt.” 
Dat is volgens Meindert meteen ook 
dé belangrijkste foef bij deze visse-
rij: worpen maken en goed uitreke-
nen hoe lang het duurt voordat je 
vlieg de bodem heeft bereikt. Daar-
na kun je pas gaan binnenstrip-
pen, want 9 van de 10 snoekbaarzen 
vang je nabij de bodem. Niet zelden 
al bij de eerste paar keer strippen. 
Houd er verdere rekening mee dat 
de lijn bij het rustig binnenstrippen 
ook nog wat zakt

HAAKBOCHT OMHOOG
Dat binnenstrippen gebeurt met 
korte, felle rukjes van telkens zo’n 
20 à 25 cm. “Nadat de streamer de 
bodem heeft bereikt, vis je die ei-
genlijk automatisch tegen de ta-
ludrand aan. Zit je telkens vast, dan 
heb je de lijn te lang laten afzinken 
en ligt deze te veel tussen het gruis 
op de bodem. Kort in zo’n geval het 
afzinken met een of twee seconden 
in”, legt Meindert uit. “Wat natuur-
lijk ook helpt tegen vastraken, is het 
ondersteboven binden van de haak. 
Heel simpel: gewoon een kwestie 
van de haak met de haakbocht om-
hoog in de vice klemmen bij het 
binden. Je komt dan minder snel 
vast te zitten. En gebeurt dat toch, 
dan heb ik altijd nog een 1 meter 
lange 30/00 fl uorocarbon voorslag 
die best wat kan hebben.” 

NIET AANSLAAN
Meindert is nog maar net begonnen 
met vissen, als we een eerste hoop-
gevende kreet vanuit het water ho-
ren. Kennelijk heeft een vis zich 
vergrepen aan zijn streamer. Ter-
wijl hij de lijn behoedzaam binnen-
draait, legt hij uit waarom hij even-
tjes daarvoor niet aansloeg: “Dat is 
helemaal niet nodig. De snoekbaars 
haakt zichzelf al op de strakke lijn 
en de weerstand van de hengel. Vis 
je zoals ik met een wat stuggere 
Aftma #7 of Aftma #8 hengel, dan 
is aanslaan echt overbodig.” On-
dertussen tilt hij een mooie, maat-
se snoekbaars uit het water, die na 

>>ZINKLIJNEN EN 
VERZWAARDE KOP
Omdat je de streamer op dieptes van 4 tot 7 me-
ter wilt aanbieden, is een zinklijn bij deze visserij 
noodzakelijk. Meindert geeft de voorkeur aan de 
DI5 en DI7 zinklijnen. Dit zijn volledig zinkende 
lijnen met een hoge zinksnelheid van respectie-
velijk 12.5 cm/sec. en 18 cm/sec. Op plekken waar 
je de lijn over scherpe, gevaarlijke randen en puin 
heen vist, kiest hij soms ook voor de Teeny 200 en 
Teeny 300 zinklijnen. Daarvan is alleen de laatste 
7 meter zinkend en de rest drijvend. Zo kun je de 
streamer onder de kant veiliger omhoog vissen. 
Welke zinklijn Meindert ook gebruikt; aan het 
eind monteert hij een relatief korte leader van 1 
meter 30/00 fl uorocarbon. Aan de leader knoopt 
hij via de halve bloedknoop de streamer. De Ga-
makatsu Worm hook 5/0 of 6/0 vormt de basis. 
Deze zet hij ondersteboven in de vice, waarna hij 
er eerst een verzwaard kopje (‘dumbell’) van zo’n 
5 gram in bindt. Kort daar tegenaan bindt hij ver-
volgens een pluk van 10 tot 12 cm ‘fi sh hair’, des-
gewenst met wat glitter erin. De haak blijft dus 
helemaal kaal, waardoor de streamer mooi na-
tuurlijk over de bodem ‘wappert’. Kleur? Meindert 
is fan van felgroen, maar dat is ook een kwestie 
van vertrouwen. Kies voor felle en enkele natuur-
lijke kleuren: dan kun je nog eens variëren.  

Dankzij 
werpafstanden 

van 20 tot 25 meter 
vist Meindert zijn 

streamer hier op 6 à 
7 meter diepte

het nemen van een paar foto’s weer 
snel terug mag. “Yes! De eerste is 
binnen. En je zag het hè? Mooi voor-
in de bek gehaakt.”

VERKASSEN
Hoewel dit naar meer smaakt, blijft 
het daarna akelig stil. “Raar, want dit 
is toch de beste tijd voor snoekbaars 
als je het mij vraagt. September, ok-
tober, november zijn topmaanden." 
Als ze er liggen, dan moet het bin-
nen een worp of zes wel raak zijn. 
"Zo niet, dan verkas ik gewoon een 
paar meter. Om ook daar weer een 
worp of zes te maken. Twee keer 
schuin links vooruit, twee keer recht 
vooruit en twee keer schuin rechts 
vooruit. Zo kam je in korte tijd een 
hoop water uit.” Dat dit nut heeft, 
blijkt wel als hij een meter of 30 ver-
der opnieuw actie krijgt. Helaas mist 
hij de twee aanbeten. “Het lijkt erop 
dat ze vandaag toch wat voorzich-
tig zijn. Maar het kan ook baars zijn 
hoor”, oppert Meindert. Geen gekke 
gedachte, want even later lost hij een 
baars aan de oppervlakte. Ondertus-
sen begint het te regenen. Of beter 
gezegd: te hozen. “Nog altijd liever 
dit, dan van die hete, heldere zomer-
dagen. Dat vind ik echt niks voor het 
vissen op snoekbaars.”

METERSNOEK
Als de regen overgaat in motregen 
en het alweer langzaam donker 
wordt, wil Meindert nog één stek 
meepakken. Een taludje dat hem in 
het verleden al mooie snoekbaarzen 

opleverde. Zo gezegd, zo gedaan. Al 
tijdens het afzinken van de strea-
mer krijgt hij hier nog een knaller 
van een aanbeet. “Snoek. Kan niet 
missen”, zegt Meindert overtuigd. 
“We vangen ook geregeld snoek en 
die  vallen de streamer bijna altijd 
aan in de middelste waterlagen tij-
dens het afzinken.” Hij blijkt het bij 
het juiste eind te hebben, als niet 
veel later een pracht van een groen-
jas met de kieuwgreep wordt ge-
land. Het beest meet op de kop af 
100 centimeter, en vormt daarmee 
een mooie afsluiter van deze sessie.

Gebruik een zinklijn en streamers met een verzwaard 
kopje.


