Backstage bij het NKS

Deze grote snoekbaars pakte een 4 inch lange Fin-S on the drop!

Ze zitten er nog!
Grote snoekbaarzen zijn schaars in ons land. Natuurlijk zien we via diverse
media regelmatig prachtige foto’s met daarop fraaie vissen. Maar zijn dit
uitzonderingen of kan er wel degelijk gericht op grote snoekbaarzen worden
gevist? Willem Stolk zit veel op het water en de kans dat hij dan vaker een
grote vis vangt is, dan ook groter. Hij laat zijn vijf grootste vissen van 2009
zien vertelt het daarbij behorende verhaal.

H

Het afgelopen jaar kwam moeizaam op
gang. Overal klaagde men over de relatief
slechte vangsten,veelal gerelateerd aan de
vangsten van een jaar of jaren terug. En
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inderdaad, het was een taai begin, maar
wat in het vat zit verzuurt niet, zullen
we maar zeggen. Een slecht begin betekent niet dat de snoekbaarzen zomaar

ineens zijn verdwenen. Ik geloof dat niet!
We hebben een warm jaar achter de rug
met enorm veel jong broed en lage waterstanden. Op bijvoorbeeld de rivieren Waal
en IJssel waren de waterstanden zelfs extreem lang laag. Ik denk dat snoekbaarzen hierdoor een ander aasgedrag aannemen en op andere tijden azen en dat dan
ook korter doen. Als ik naar mijn eigen
ervaringen kijk, dan waren het vaak twee
momenten op een dag dat de snoekbaarzen volop aasden. ‘s Morgens vaak niet,
maar rond de middag en tegen de avond
juist wél. Ik heb het afgelopen jaar gemiddeld 4 dagen per week gevist en het
viel mij gewoon op dat er ontzettend veel
jong broed aanwezig was. Let wel, op alle
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 ateren waar ik heb gevist. Volgens mij
w
was het voor roofvissen zelfs een uitstekend jaar. Ze konden hun buikjes eenvoudig vullen en dan kan ik me voorstellen
dat ze minder vaak jagen.
Dat er minder snoekbaars zit dan  vorig
jaar is moeilijk vast te stellen. Ik heb
echt wel erg slechte dagen meegemaakt,
die ik vorig jaar eigenlijk niet had. En
niet alleen op de rivieren, maar eigenlijk
overal. Er waren ook grote verschillen.
Ik heb diverse dagen rond de middag bij
30°C erg goed gevangen en tijdens diverse
gidssessies stonden mijn gasten vaak versteld van het feit dat we zo goed vingen. Ik
zelfs meerdere weken achter elkaar meer
dan 60 snoekbaarzen per dag gevangen
en dat allemaal bij hoge temperaturen en
allemaal gedurende de middag.
Maar los van deze goede dagen werd er
ook tijdens het NKS gemiddeld minder
gevangen dan in 2008. We hadden toen
wedstrijden op bijvoorbeeld het Haringvliet en het Hollands Diep, tijdens welke
meer dan 600 maatse vissen werden gevangen. In 2009 was het echter stukken
minder.
Terugkijkend ben ik dan ook niet echt ontevreden over het afgelopen jaar. Hoewel
het begin moeizaam was, vond ik het een
leerzaam jaar met aardig wat verassingen. Een week waar ik bijvoorbeeld negen
negentigers heb gevangen, is er eentje die
ik niet snel meer zal vergeten!
Ze zitten vaak ondieper dan je denkt.

Ondiep
Een aantal van die negentigers hebben
we gevangen - ik spreek over ‘we’ omdat
we altijd met z’n tweeën of drieën zijn
- op ondiep water. Werpend vissen met
kleine shads in de kanten kan dus zeker succesvol zijn. Deze vissen lagen in
kuiltjes tussen de kribben, die dankzij
de lage waterstanden druk werden bezocht. Ik bedoel hiermee dat juist omdat
het water zo laag stond, de vissen hier
wel moesten verblijven. En dat is een
factor die ik niet kan sturen. Het opzoeken van deze plekken vergt evenwel tijd,
want het waren willekeurige kribvakken. En dat betekende veel varen en zoeken. Als dit echter een serie fraaie vissen
oplevert, dan vind ik dit persoonlijk erg
bevredigend. En ook het werpend vissen
vind ik fantastisch. Het is soms onvoorstelbaar hoeveel vissen er in dergelijke
relatief ondiepe ‘kuiltjes’ liggen.
Ik had half oktober een aantal Hongaren,
Finnen en Amerikanen te gast, die versteld stonden van dit fenomeen. Meer
dan 20 mooie vissen in een gaatje met
een oppervlakte van slechts 100 m!
Soms kwam er ook nog eens een aantal
dikkerds uit. Helemaal top! Mijn gasten
waren helemaal verkocht en zullen volgend jaar zeker terugkomen, hoewel ik
hen al heb gewaarschuwd dat het volgend jaar waarschijnlijk totaal anders zal
zijn. Het maakte hen niets uit. Ze hebben

Ze zitten er nog steeds, maar een beetje geluk
heb je toch nodig om ze te vinden.

gezien wat er mogelijk is en dat de kans
aanwezig is om mooie vissen te vangen.
En ook nog eens met relatief licht materiaal. Ik gebruik doorgaans hengels van
2,10 meter tot 2,40, niet langer. Altijd
gebruik ik molens uit de 2500 serie met
daarop Power Pro 10/00 wanneer ik met
4 inch Finn S shads vis, of 18/00 als ik
met action shads (kleine shads met een
actieve staart) vis. De dikkere gevlochten
lijn gebruik ik dus met opzet, omdat die
ervoor zorgt dat de shad een andere actie
krijgt. De weerstand van dikker draad is
groter, dus zal de shad langzamer zakken en zweven en daardoor ook een
totaal andere actie dan wanneer ik een
dunne gevlochten lijn zou gebruiken.
Soms krijg je evenwel aanbeten tijdens
het zakken en dan sla je automatisch
relatief hard aan. Een 10/00 lijntje kan
dan eenvoudig breken.
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Soms liggen er meerdere bij elkaar.

Gidsen in Nederland
Wie had vijf jaar terug verwacht dat gidsen in Nederland mogelijk zou zijn? De
laatste jaren zijn er echter wel 5 visgidsen bij gekomen. Veel Nederlanders maken er gebruik van, maar zeker ook buitenlanders. Juist voor buitenlanders is
het een gewone zaak om een visgids in te
huren. Het gaat hen vaak om een viservaring en dat verzorgen wij dan ook graag.
Voor de lokale economie is dat zeker ook
goed, want ze blijven slapen, moeten
eten en gaan geregeld ook op stap. De euro’s die ze uitgeven buiten het vissen om
zijn vaak groter in aantal dan de kosten
voor het gidsen. We promoten op deze
manier ook het vissen in Nederland
Soms loop je echter ook tegen nadelen
aan. Een voorbeeld hiervan zijn de vergunningen! Het lijkt wel gemakkelijk
zo’n vispas, maar de praktijk is toch nog
iets anders. Je moet onderhand van alle
federaties lid worden om flexibel om te
gaan met de keuze van viswateren. Om-

dat men vaak van tevoren boekt, kun je
niet exact zeggen waar je gaat vissen.
Het is meestal een beslissing die op het
laatste moment wordt genomen, onder
andere in verband met het weer, vangsten et cetera. Het zou dan ook mooi zijn
als sportvissers, maar ook visgidsen via
internet een vergunning voor de gasten
zouden kunnen aanvragen. Er wordt gevist met de juiste papieren en de euro’s
komen weer ten goede aan de betreffende federaties. Met de huidige digitale
mogelijkheden moet dit eenvoudig te
regelen zijn. Maar wat niet is, kan nog
komen. Ik heb in ieder geval een berg vispassen en losse vergunningen. Meer dan
ooit tevoren!
Al met al is mijn snoekbaarsvisserij nog
steeds lekker levendig. Telkens weer
is het anders en dat maakt het juist zo
leuk. En wat betreft grote snoekbaarzen;
we moeten er zuinig op zijn, maar er zitten er volgens mij nog genoeg!
Willem Stolk
www.willemstolk.com
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