>> ROOFVISSEN > SNOEK ‘HANDLING’

VERANTWOORD
SNOEKEN

Voor veel startende roofvissers begint het snoekavontuur
pas echt zodra de vis klaar is om te worden geland. Met 700
vlijmscherpe tanden in zijn bek lijkt het op het eerste gezicht
geen sinecure om een snoek vlot en netjes te onthaken. De
door de wol geverfde snoekvisser Koen Nuchelmans (30) geeft
daarom tekst en uitleg over hoe je verantwoord te werk gaat.
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ommige mensen zijn behoorlijk van slag na de
overgang van zomernaar wintertijd. Datzelfde zou wel eens kunnen gelden voor vissen. “Ik snap
er werkelijk hélemaal niets van”,
zegt Koen Nuchelmans vertwijfeld
op een zondagmiddag laat in oktober nadat de klok de voorgaande
nacht is verzet. Zijn hengel heeft
hij naast hem in het gras laten vallen en met een ietwat verdwaasde
blik kijkt hij naar de plek in het water waar de kringen van een flinke
kolk nog nadeinen. “Dit is al de zevende snoek die niet blijft ‘plakken’.
Dat gebeurt me vrijwel nooit, maar
uitgerekend als ik met jullie op pad
ben om te laten zien hoe je verantwoord met snoek omgaat wel.”

MINI-SNOEKJE
De remedie is simpel: stug doorgaan met werpen. Heel soepel en
subtiel mikt Koen zijn kunstaas –
streamers, jerkbaits, shads en pluggen – precies tegen rietkragen, vlak
voor duikers, onder bruggetjes en
onder overhangende takken. “Dat is
voor mij ook al een groot deel van
de lol. Van een perfecte worp kan ik
echt genieten.” Mijn worp is daarentegen verre van perfect, maar het
kunstaas wordt toch gepakt. Het
gespartel aan de andere kant van
de lijn doet een baars vermoeden,
maar het blijkt een mini-snoekje te
zijn. “Die is gemakkelijk te hanteren,
hij past bijna in mijn hand”, lacht
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Koen terwijl hij de vis bij de nek
beetpakt en vervolgens boven het
water vasthoudt.

VLOT ONTHAKEN
Toch kun je zelfs bij dit visje de
kieuwgreep toepassen, zo demonstreert Koen. “In plaats van je hele
hand, schuif je slechts één vinger
voorzichtig achter de rand van het
kieuwdeksel. Met je duim druk je
tegen de onderkaak voor extra grip
en controle. Op die manier opent
de snoek zijn bek en heb je meer
ruimte om de vis te onthaken. Maar
doordat jij met een enkele haak vist
is het sowieso heel gemakkelijk om
de haak te verwijderen – bij kunstaas met één of meer dreggen (drietandige haak) is het doorgaans iets
meer puzzelen geblazen.” Nu is het
onthaken zo gepiept en in een
mum van tijd zwemt de
kleine rover weer.

IN DE PRAKTIJK

‘Ga als beginner
eerst op pad met een
ervaren snoekvisser die
je de fijne kneepjes van
het vak kan leren’

Goed en verantwoord snoekvissen leer je volgens
Koen in de praktijk.
“Op YouTube staan
bijvoorbeeld talloze video’s over de kieuwgreep.
Die zijn vaak heel informatief,
maar aan de waterkant leer je pas
echt goed hoe je op de juiste wijze
met een vis omgaat. Dat doe je uiteraard niet in je uppie, maar door
op pad te gaan met een ervaren
>>
snoekvisser die je de fijne kneep-
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VIS

pas

>> KIEUWGREEP

LET OP DAT DE
‘BEKFLAP’ (HET
UITSTEEKSEL AAN DE
ZIJKANT VAN DE
BOVENKAAK) GOED
ZIT VOORDAT JE DE
VIS TERUGZET

De kieuwgreep is heel simpel, het vereist alleen een
klein beetje lef om je hand in de buurt van 700 vlijmscherpe tanden te plaatsen. Met het volgende stappenplan moet het echter zeker lukken om hem perfect
uit te voeren.

1
2
jes van het vak kan leren. Mocht die
niet aanwezig zijn in jouw sportvisserskring, ga dan naar de roofvisafdeling van je hengelsportvereniging
of een regio-afdeling van de Snoekstudiegroep Nederland-België (SNB,
zie kader pagina 49).”

te verkleinen dat de vis op de kant
nog eens uit zijn plaat gaat, tipt
Koen om de kop van de snoek naar
beneden te manoeuvreren. “Als hij
op zijn kop in het water ligt, kom je
er snel genoeg achter of de vis al is
moegestreden.”

EIGEN VEILIGHEID

SNEL EN EFFICIËNT

Als enthousiast lid van de SNB-Fryslân heeft hij al veel sportvissers uitgelegd hoe je te werk dient te gaan
bij de vangst van een snoek. “Dan
vertel ik altijd eerst dat je je eigen veiligheid niet moet vergeten – een vis onthaken
Zorg ervoor dat je
met een dreg in je vingers
bij het doorknippen van
is immers onbegonnen
een dreg je ogen (en die van
werk. Pak kleine snoek
omstanders) beschermt tegen
dus altijd eerst bij de nek
de wegschietende haakpunt
vast om te zien hoe en
– draag daarom een (zonne)
waar de vis gehaakt is. Zo
bril, scherm de haak af met
weet je automatisch of je
je handen en tel tot drie
de kieuwgreep met je linker- of rechterhand moet uitvoordat je de kniptang
voeren zonder het risico te logebruikt
pen jezelf te prikken.” Om de kans

!
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Niet veel later krijgt hij de kans
om het voorgaande in de praktijk
te demonstreren. Zijn shad is gepakt door een snoek die tijdens de
dril meermaals het luchtruim kiest.
“Deze moeten we dus even goed laten uitrazen voordat we hem landen.” Zodra de vis er klaar voor is,
pakt Koen de vis resoluut vast met
de kieuwgreep. Het schepnet – met
rubber coating, zodat de haakpunten hier niet in vast komen te zitten – blijft onaangeroerd. “Dat gebruik ik alleen als het echt nodig is,
zo win je weer tijd.” Uit zijn jaszak
tovert hij direct daarna een lange
onthaaktang (25 cm) tevoorschijn.
“Daar moet je niet naar hoeven te

zoeken, zodat je de hele procedure snel en efficiënt kunt doorlopen.
Even de haak lostikken, eventueel
een snelle foto en de vis kan weer
zwemmen.”

hoord, speert de snoek er ineens
vandoor. “Zo’n vis gezond weg zien
zwemmen, is voor mij telkens weer
de kers op de taart”, besluit Koen.

LAATSTE CONTROLE
Voordat Koen de vis in zijn element
terugzet, controleert hij voor de zekerheid nog even of het uitsteeksel
aan de zijkant van de bovenkaak (de
‘bekflap’) goed zit. “Dit is belangrijk. Want zou het aan de binnen- in
plaats van de buitenkant van de bek
zitten, dan kan de vis zijn bek niet
meer dichtdoen.” Terwijl hij met één
hand de vis stevig vasthoudt middels de kieuwgreep, ondersteunt hij
met de andere het achterlijf van de
snoek. Voorzichtig laat hij de vis in
het water zakken, waarna hij zijn
grip iets laat verslappen. “Houd de
snoek nog wel goed vast, zodat die
rustig op krachten kan komen. Je
voelt het vanzelf wanneer de vis
weer voldoende energie heeft en
weg wil.” Alsof die het heeft ge-

>> SNOEKSTUDIEGROEP
De Snoekstudiegroep NederlandBelgië (SNB) is dé specialistenvereniging voor de snoekvisser.
Bij deze vereniging vind je alle
mogelijke informatie die je als
sportvisser wilt weten over het
vissen op snoek. Leden ontvangen
het kwartaalblad ‘Snoekerijen’ en
kunnen deelnemen aan diverse
activiteiten, zoals lezingen, bijeenkomsten en praktijkdagen. Kijk
voor meer informatie op
snoekstudiegroep.nl.
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Kies de kant van de bek waar zich geen haken
bevinden en til met vier vingers – bij de linkerkieuw
van je linkerhand, bij de rechterkieuw die van je
rechterhand – het kieuwdeksel voorzichtig iets
omhoog. Duw de binnenkant van je vingers daarbij
tegen het kieuwdeksel aan (naar je toe dus).
Houd je vingers in die positie – zodat ze niet de
scherpe tandjes op de kieuwbogen raken – en
schuif ze naar voren toe, zo ver mogelijk richting
de punt van de onderkaak.
Maak nu een vuist. Daarbij zitten je vingers tot
voorbij de kootjes verstopt in de kieuw van de
vis. Vouw je duim naar binnen en houd die zowel
tegen je hand als tegen de onderkaak van de vis
aan. Zo kan die niet in aanraking komen met de
vele tandjes en heb je een betere grip op de vis.

Pas de kieuwgreep bij voorkeur toe wanneer de vis nog
(half) in het water ligt, zodat die niet aan zijn eigen
gewicht komt te hangen. Zo kun je hem het beste
landen en al in het water onthaken. Til hem daarna
uit het water – waarbij je de buik met je andere hand
ondersteunt – voor een snelle foto en zet de snoek
vervolgens vlug weer terug. Onthaak je de vis buiten
het water, gebruik dan bij voorkeur een (vooraf natgemaakte) onthaakmat. Zeker als je in een stedelijke
omgeving vist is dat een essentieel onderdeel van je
uitrusting.
Kijk voor meer informatie over hoe je verantwoord vist
naar de ‘Gedragscode welzijn vis’. De tien richtlijnen
die de belangrijkste ‘gedragsregels’ voor de hengelsport vormen zijn opgenomen in de gratis VISplanner app, zodat je deze altijd paraat hebt, ook aan de
waterkant.
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