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et decor voor dit 
artikel is de haven 
van Brielle op een 

ijskoude en winderige och-
tend. Gelukkig bieden de oude 
statige panden hier beschut-
ting tegen de snijdende wind. 
Dit is niet alleen prettig voor 
de fotograaf en mijzelf, maar 
ook voor de witvis en baars 
die mede hierom ’s winters 
opgestapeld liggen in de 
talloze Nederlandse (jacht)
havens. Daar is in deze tijd 
van het jaar logischerwijs dus 
ook de snoek te vinden. Om 
die te kunnen vangen, is het 
zaak je aas naar de snoek toe 
te brengen. Hoe beter je dat 
doet, des te sneller je de eerste 
aanbeet krijgt.

JUISTE DIEPTE
In de winter is de snoek 
vanwege het koudere water 
vaak dicht tegen de bodem 
te vinden. Dood aas kun je 
daarom het beste op of vlak 

Dood aas vissen: ‘Keep It Simple, Stupid!’

SNOEKEN VOLGENS 
DE KISS-METHODE

Met het dalen van de watertemperatuur wordt de 
snoek lui. Deze koudbloedige rover wil ’s winters geen 
energie verspillen aan het bij elkaar zoeken van zijn 
kostje en gaat nu voor de gemakkelijke en snelle hap. 
Vissen met dood aas is daarom dé methode om luie 
wintersnoek te vangen. Bas van Nuland – van  
www.roven.nl – doet hierbij niet moeilijk en hanteert 
de ‘KISS-methode’: Keep It Simple, Stupid!’

boven de bodem aanbieden. 
Dit kun je statisch doen met 
een loodsysteem en piepers – 
op de karpermanier zeg maar 
– maar minstens zo effectief 
en veel spannender is het vis-
sen met een dobber. 
Hiervoor pak ik een schuifdob-
ber die met een stuitje op de 
juiste diepte wordt afgesteld. 
Doe dit zo dat de schuifdobber 
mooi rechtop staat als het lood 
net op de bodem ligt. Vis je 
boven de bodem, zorg dan dat 
de dobber zo is uitgelood dat 
de snoek hier niet te veel weer-
stand van voelt. Dit voorkomt 
dat de aasvis vroegtijdig wordt 
losgelaten.

SARDINES
Bij de keuze van de aasvis 
is een sardine mijn favoriet. 
Sardines zijn niet duur, goed 
houdbaar en vormen met een 
formaat van 15 tot 20 cm uit-
stekend snoekaas. Bovendien 
komt er ook veel geur van af. 
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Hebbes! Een snoek die de sardine niet 
kon weerstaan glijdt het net in.

ZO ZET JE DE AASVIS OP DE TAKEL

Prik de onderste dreg bovenin de kop van de dode aasvis. Prik de bovenste dreg een paar cm voor de staart in de flank.

Met (bind)elastiek blijft de aasvis op de takel zitten. Zorg dat de kop van de aasvis onderaan de takel zit.
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Een dode 
aasvis vormt 
een makkelijke 
prooi voor de 
’s winters ‘luie’ 
snoek.

TEKST Bas Van nUland FOTOGRAFIE BraM BOKKers

Haal de zak met sardines de 
avond voordat je gaat vissen 
uit de vriezer en leg deze in de 
koelkast – als het tenminste 

mag van vrouwlief. ‘s Mor-
gens zijn ze dan ‘al dente’ en 
blijven ze goed op de haak 
zitten. Langer van tevoren 
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ontdooien is geen goed plan, 
want dan worden ze te slap. 
Te kort ontdooid is ook geen 
succes omdat je de haken er 
dan simpelweg niet fatsoenlijk 
in krijgt. Dit geldt overigens 
ook voor de andere zeevissen 
die als goed snoekaas gelden, 
zoals makreel, horsmakreel en 
spiering. 
In sommige havens, zeker als 
er ter plekke veel met zeevis 
op snoek wordt gevist, wint de 
(dode) blankvoorn het echter 
vaak weer van zeevis.

HARDWARE
Voor het vissen met dood 
aas vanaf de kant gebruik ik 
soepele hengels van 3 tot 3,30 
meter lang. Deze lengte is 
noodzakelijk om goed in te 
kunnen gooien. Het voordeel 
van een soepele hengel is dat 
je de aasvis minder snel van 
je takel af gooit dan bij een 
hengel met een ‘harde’ top. 
Een stevige spinmolen of 
kleine karpermolen met een 
gevlochten lijn van minimaal 
18/00 maken de ‘hardware’ 
af. Dunner vissen is niet 
verstandig omdat je kans 
maakt op grote snoek. Op de 
hoofdlijn komen achtereen-
volgens een stuitje, kraaltje, 
de schuifdobber en een loodje, 
gevolgd door de wartel van de 
stalen onderlijn met daaraan 

de takel. Deze laatste bestaat 
uit twee dreggen. Je kunt je 
takels zelf maken, maar er zijn 
tegenwoordig ook prima kant-
en-klare takels verkrijgbaar.

OPSTEKER
Als de eerste montage op zijn 
plek ligt, is er tijd voor een 

bakje koffie en een broodje. 
Nu maar hopen dat de snoek 
ook honger heeft. Om de 
kansen te vergroten werp ik 
ondertussen ook een tweede 
hengel in. Zodra de sardine 
het water raakt, wordt deze 
vrijwel meteen door een snoek 
gegrepen! Die had blijkbaar 
wel heel erg veel honger. Na 
een korte dril dirigeer ik de 
snoek het net in. Vis één is 
binnen. 
Vol goede moed zet ik een 
nieuwe sardine op de takel 
en werp ik opnieuw in. De 
volgende aanbeet laat niet 
lang op zich wachten. Ditmaal 
gaat de dobber platliggen: een 
opsteker. Mijn lood ligt op 
de bodem, dus dit moet wel 
een snoek zijn die de sardine 
heeft gegrepen. Of zou het 
toch de harde wind zijn? Het 
moment van twijfel duurt niet 
lang. Als de dobber mooi naar 
links begint te schaatsen is het 
duidelijk: vis! 

SNEL AANSLAAN
Bij een aanbeet is het zaak om 
direct aan te slaan. Anders 
bestaat de kans dat de snoek 
de aasvis ‘slikt’, met alle 
vervelende gevolgen van dien. 
Met een stevige tik zet ik de 
haak en de vis hangt. Na een 

spannende dril om de paaltjes 
heen – hier heb je weer voor-
deel van de lange hengel – kan 
de vis worden geschept. De 
prachtige snoek mag na een 
paar mooie plaatjes weer snel 
en voorzichtig terug het water 
van de haven in. Verder blijft 
het stil op de stek. Op zich 
niet zo vreemd: ’s winters aast 
snoek minder vaak en gedu-
rende kortere perioden dan in 
de zomer.

KORTE AASPERIODE
Wanneer je binnen een korte 
periode een aantal beten hebt 
gekregen, volgt vaak een peri-
ode van stilte. Het beste wat je 
dan kunt doen is een nieuwe 
stek opzoeken. Vis je met één 
hengel, dan kun je helemaal 
actief een haven afstruinen. 
Gezien het barre weer be-
sluiten wij er echter mee op 
te houden. Op een dag met 
minder wind en regen kom 
ik zeker nog terug naar deze 
haven. Natuurlijk kun je ook in 
een van de vele andere havens 
die Nederland rijk is met heel 
eenvoudige middelen zeer 
doeltreffend op snoek vissen. 
Deze methode is vaak minder 
dressuurgevoelig dan de kunst-
aasvisserij en leidt niet zelden 
tot kapitale vangsten. 

Sardines zijn bij de meeste 
viswinkels en supermarkten 

ingevroren verkrijgbaar in 
zakken van een kilo. 

DOOD AAS VISSEN INGEZOOMD
Snoekvissen met dood aas is helemaal niet zo ingewikkeld als veel 

mensen denken. Houd je het simpel en is je materiaal in orde, dan 

maak je een goede kans om vis te vangen. Blijf wel altijd bij je hengel(s) 

en sla bij een aanbeet meteen aan, zodat de snoek de aasvis niet kan 

slikken. Beter snel aanslaan en twee op de tien aanbeten missen, 

dan langer wachten met aanslaan en een hoop gedoe met onthaken 

over jezelf afroepen. Op de harde havenkades mag ook een forse 

onthaakmat eigenlijk niet ontbreken. De snoek is als toppredator een 

belangrijke vis in de voedselketen die met zorg behandeld dient te 

worden. Hieronder geeft Bas nog wat extra vistips. 

Met een langwerpige 
(schuif)dobber komt 
het uitloden niet op de 
centimeter nauwkeurig. 
Wil je de aasvis op de 
bodem aanbieden, 
gebruik dan iets 
zwaarder lood dan je 
dobber kan dragen. Is 
het drijfvermogen van 
de dobber bijvoorbeeld 
25 gram, pak dan lood 
van 30 gram zwaar. 
Lood de dobber zo uit, 
dat deze half onder 
water staat.

Een groot net 
is fijn om grote 
snoek te landen. 
Vis je vanaf een 
hoge kade, zorg 
dan voor een net 
met een lange 
of telescopische 
steel.

Een lange 
onthaaktang 
is onmisbaar 
om goed en 
veilig te kunnen 
onthaken. Voor 
de veiligheid 
van de snoek 
– maar ook 
die van jezelf 
– mag ook een 
kniptang niet 
ontbreken. Een 
lastig gehaakte 
dreg in de 
kieuwboog 
of in je eigen 
hand kan zo 
snel worden 
doorgeknipt. 

Zet je aasvis vast met een elastiekje. Op deze manier 
blijft je aasvis beter op de takel zitten, ook tijdens het 
verleggen van je aas. Met het verspelen van aasvissen 
maak je de kans op snoek alleen maar kleiner. De snoek 
kan nu namelijk ook de verloren aasvis pakken en hier 
genoeg aan hebben.

Tegenwoordig zijn er prima 
kant-en-klare – al dan 
niet verstelbare – takels 
verkrijgbaar.

Snoek zet je altijd zo 
snel mogelijk en met 
beleid weer terug in 

hetzelfde water.


