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Hoppen in de 
nieuwbouwwijk

In de winter gaat Frank Schoovers graag een beetje struinen vanaf de kant om op een actieve manier op snoek te 

vissen. Hij ging samen met fotograaf Bram Bokkers op jacht naar mooie vismomenten. Een beeldverslag.

Op een winterse dag in de polder dag hop ik van de ene plek naar de 

andere. De auto is het basisstation voor de spullen. Een klein doosje 

kunstaas en onthaakgereedschap op zak, de reservespullen in de auto.

Een baitcaster van 2,20 meter in combinatie 

met een reeltje is perfect vanaf de kant. 

Handig voor hoge kanten en dikke rietkragen.

Deze swimbait zinkt langzaam en heeft een lekkere slome, niet te ver 

uitslaande actie. Een makkelijke en moeilijk te missen prooi in de winter. 

Het is winter en de snoeken uit de polder 

volgen de prooivis naar de iets warmere 

sloten van de nieuwbouwwijk..

Ik vis vooral op rustige 

plaatsen waar het 

net wat dieper kan 

zijn. Bijvoorbeeld op 

het einde van een 

doodlopende sloot, 

bij kruisingen van 

waterwegen, sluisjes, 

bruggen et cetera. 

De hotspots vis ik nauwkeurig af. Soms krijg 

ik na een kwartier werpen zonder resultaat 

toch opeens een aanbeet.

Naast de al eerder genoemde sluisjes en 

bruggen ligt snoek in deze tijd ook graag bij 

afgestorven waterplanten. Op de bodem staat 

vaak nog genoeg groen. 

Wit of een daarvan 

afgeleide redhead zijn 

vaak onderschatte 

kleuren. Goed in te 

zetten op zowel helder 

als  troebel water. Een 

allround kleur.

In veel gevallen is de dril in de 

winter niet echt heftig. Let er wel 

op dat de vis genoeg is uitgedrild 

en klaar voor de landing. Dit 

voorkomt dat de vis op de kant 

onnodig wordt beschadigd.

Ook in de winter gaat 

goed gereedschap, 

zoals een hookout, 

lange puntbektang 

en natuurlijk een 

kniptang, altijd mee 

als er op snoek wordt 

gevist. 

Onverwachte meevaller. Snel weer terug. 

Vaak heb je in 

de winter te 

maken met korte 

bijtperiodes, maar 

al hoppend van 

de ene stek naar 

de andere kun je 

een leuk aantal 

snoeken vangen.
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