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Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/roofvissen

Tjerken op 
snoekbaars
Vanaf de 
kanT

egenwoordig kom je over-
al in Nederland snoek-
baars tegen. Natuurlijk in 

de grote plassen en rivieren, maar 
ook in de vele polders die ons land 
rijk is kun je vooral in de bredere 
vaarten en kanalen prima vanaf de 
kant met kunstaas op snoekbaars 
vissen. Dit betekent wel meters 
maken om het water beter te leren 
kennen en op zoek te gaan naar 
plekken waar je snoekbaars tegen 
kunt komen. 
De plekken die je boven water kunt 
waarnemen springen als eerste in 
het oog. Hierbij moet je denken 
aan bruggen, kademuren, palen in 
het water, een verbreding of een 
versmalling van het water dan wel 
een kruising, splitsing of bocht in 
het water, eilandjes of andere onre-
gelmatigheden in een waterloop.
Daarnaast heb je plekken onder 
water die een bepaalde aantrek-
kingskracht op snoekbaarzen uit-
oefenen. Zo is snoekbaars vaak te 
vinden op plaatsen waar het water 
net even iets dieper is, op zand- of 
mosselbanken of plekken met veel 
stenen. Het is me het afgelopen 
jaar opgevallen dat ik vaak snoek-
baars heb gevangen op plekken 
waar ik eigenlijk snoek verwachtte: 
helder en ondiep water met veel 
planten. Naarmate het water in 
de loop van het jaar kouder wordt 
zakt de snoekbaars af naar wat 
dieper water, maar met name in het 
vroege voorjaar, zomer en herfst 
is snoekbaars zeker goed op het 
ondiepe met jerkbaits te vangen.

WispelTUriG karakTer
Snoekbaars staat bekend als een 
wispelturige vis. Soms bijten ze 
werkelijk als gekken, maar ze kun-
nen ook bijzonder moeilijk doen en 
dat merk je bij het jerken maar al te 
goed. Zo heb je naast de dagen met 
keiharde aanbeten ook dagen met 
veel volgers, dagen met harde aan-
beten die maar niet blijven hangen 
of van die dagen dat na een dril van 
een paar seconden de haak weer los 
schiet. Gebeurt een van de hiervoor 
genoemde zaken je een paar keer 
op een dag, dan is dat geen toeval 
meer.
Als ik de verhalen van vissers die 
verticalen op snoekbaars hoor of 
lees, hebben zij met hetzelfde pro-
bleem te maken. Bij die techniek 
hangt het verschil tussen vangen 
of niet vangen vaak af van details 
in de presentatie, actie of kleur van 
een bepaald shadje. Bij het jerken 
op snoekbaars is het ook vaak 

de afgelopen jaren heb ik vanuit de boot 
werpend veel met kunstaas op snoek 
gevist. daarbij kwam ik steeds vaker 
snoekbaars op ondiep water tegen. dat 
bracht me op het idee om vanaf de kant 
ondiep op snoekbaars te gaan vissen. 
en dan niet met shads, maar in plaats 
daarvan met jerkbaits. dit omdat het 
een leuke, actieve en vaak spectaculaire 
manier van vissen is. Waarmee je prima 
snoekbaars kunt vangen.

TeKsT FRANK SCHOOVERS 

foToGRAfie BRAM BOKKERS

34 www.hetvisblad.nl 01/09

zoeken naar het juiste kunstaas 
van die specifieke dag en spelen de 
actie, presentatie en soms ook de 
kleur van een jerkbait een rol. 
Toch zijn er in de berg jerkbaits 
die zich in mijn kunstaasdozen be-
vindt een aantal exemplaren die er 
bovenuit springen en verhoudings-
gewijs vaker door een snoekbaars 
worden gepakt. Jerkbaits zijn er in 
verschillende typen: gliders, divers 
en hybriden – en de snoekbaars 
lust ze allemaal. In iedere categorie 
zitten wel een paar persoonlijke 
toppers, die ik hieronder kort zal 
toelichten.

Gliders
Gliders staan onder deze noemer 
bekend vanwege de zigzag bewe-
ging die ze in het water maken. In 
deze categorie is echter nog een 
onderverdeling aan te brengen. Je 
hebt gliders met een korte, snelle 
zigzag actie en gliders met een veel 
meer schaatsende zigzag beweging 
waarbij de jerkbait van links naar 
rechts flinke slagen maakt. Mijn 
ervaring is dat snoekbaars vaker 
de voorkeur geeft aan de lange en 
schaatsende zigzag beweging. Dit 
type glider is vaak vrij lang en slank 
van vorm. Mijn favorieten zijn de 
Striker van Rob Kraaijeveld , de 
Hellhound van ERC en de Buster 
jerk van Strike pro.

diVers
De divers zijn helemaal lang en 
slank van vorm en misschien 
daarom ook wel zo goed voor het 
vissen op snoekbaars. Divers staan 
bekend om hun zagende actie. De 
actie van een diver ziet er in het 

Lange en slanke 
jerkbaits zijn vaak 
favoriet.

Actie in de oever-
zone!

water misschien stukken minder 
spectaculair uit in vergelijking 
met een glider, maar een diver is 
echt een heel goed stuk kunstaas 
om snoekbaars mee te vangen. 
De Suick en de Burt staan in deze 
categorie bij mij gezamenlijk op de 
eerste plaats.

HYbriden
De actie van een hybride is een 
combinatie van zigzaggen, duiken 
en waggelen. In het begin heb je 
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soms het idee dat je met die dingen 
geen kant op kunt en ze lukraak 
maar wat doen. Maar ben je eenmaal 
gewend om deze jerkbaits te vissen, 
dan worden het echte vangers. Naast 
de Super Freddy van Illex, die heel 
gemakkelijk is te vissen, zijn in deze 
categorie de Torob, Small striker en 
Roco van Rob Kraaijeveld ongeëve-
naard. Aan de Roco heb ik wel een 
tijdje moeten wennen omdat dit type 
in mijn ogen maar wat deed; de actie 
is heel erg onvoorspelbaar. Maar als 
je eenmaal goed aan een bepaald 
stuk kunstaas gaat vangen, dan went 
het toch vrij snel. Er zijn zelfs dagen 
dat alleen die onvoorspelbare actie 
vis op de kant brengt.

rUsTiG of aGressief
De hierboven genoemde jerkbaits 
vis ik in verschillende waterlagen 
op dieptes tussen de 0,3 en 2,5 me-
ter; het ene type loopt wat dieper 
dan het andere. Op dagen dat je de 
vis iets dieper moet zoeken, kun 
je vaak goede zaken doen met een 
rustig en met pauzes geviste Torob 
of Burt. Op andere dagen kan snel 
en agressief gevist kunstaas juist 
de nodige aanbeten uitlokken. 
Het kunstaas wordt dan in hoog 
tempo binnen gevist en door met 
de hengeltop flinke tikken uit te 
delen schiet het bovendien alle 
kanten op. Ook als ik mijn jerkbait 
snel en agressief door het water 
ros, las ik regelmatig een pauze in 
– dit is toch vaak het moment dat 
een aanbeet volgt. Bij het snelle en 
agressieve jerkwerk kies ik graag 
voor een felle kleur zoals bijvoor-
beeld firetiger.

basisMaTeriaal
Bij het vissen met jerkbaits vanaf 
de kant kies ik voor een niet al 
te zware jerkbaithengel. Een 
baitcaster van 2.20m met een 
werpgewicht van tussen de 20 en 
60 gram voldoet prima. Je kan 
ook voor een iets langere jerk-
baithengel kiezen. Deze heeft als 
voordeel dat je wat makkelijker 
vist bij rietkragen en vanaf hoge 
kanten. Een iets langere hengel is 
vaak ook wat zachter, maar dat is 
voor het snoekbaarzen geen enkel 
bezwaar. Een voorwaarde is wel 
dat de hengel strak genoeg is om 
de jerkbaits de gewenste actie te 
kunnen geven.
Op deze hengel past mooi een 
klein reeltje met daar op een lijn 
van zo’n 30 pond, een spinstang 
maakt het geheel compleet. De 
30-ponds lijn is niet zozeer nodig 
om een snoekbaars te kunnen 
bedwingen, maar om een andere 
reden aan te bevelen. Iedereen 
die met een reel gooit, heeft wel 
eens last van een pruik. Hierdoor 
wordt de lijn tijdens de worp direct 
gestopt. Vanwege de snelheid en 
het gewicht van een jerkbait krijgt 
de lijn een flinke klap te verduren, 
met het risico dat deze breekt. Een 
stevige lijn voorkomt in dit soort 
situaties doorgaans dat je jerkbaits 
verspeelt.
Verder zijn een paar goede 
laarzen, onthakingsmateriaal 
(puntbektang en kniptang) en niet 
te vergeten een fototoestel on-
ontbeerlijk: zo kan een gevangen 
snoekbaars direct na het poseren 
weer lekker zwemmen. n

Met jerkbaits verleid je  doorgaans de grotere vissen.

exTra Tips Voor HeT sUccesVol Vissen op snoekbaars MeT jerkbaiTs 
• Jerken op snoekbaars vereist vaak een iets subtielere aanpak dan het jerken op snoek. Dit zit hem vooral in het zoeken naar de actie van de jerkbait waar de 
   snoekbaars op dat moment voor gaat – rustig en gecontroleerd of juist wild en ongecontroleerd. Bij dit laatste geef je tikken in een slappe lijn, zodat de jerkbait 

de ruimte krijgt om zijn gang te gaan. Het is dus belangrijk dat je kunt lezen en schrijven met je jerkbait.

• Vis je jerkbait gevarieerd binnen en benut het volle potentieel van dit kunstaas. Wissel korte    
en lange tikken af, versnel en vertraag en laat de jerkbait af en toe eens helemaal uitglijden 
voordat je een nieuwe tik geeft. Daarbij is het tellen van seconden tijdens het binnenvissen 
een goede methode voor het inlassen van korte pauzes die je laat volgen door korte tikjes. 
Zoals gezegd zijn dit vaak de momenten dat de vis aanbijt en op deze manier pak je ook 
veel volgers die achter je jerkbait aanzwemmen.

• Bij het vissen vanaf de kant op ondiep water is een voorzichtige benadering van je stekken 
essentieel. Kom je aanstampen, dan is de snoekbaars al lang en breed van het ondiepe – 
soms liggen ze op nog geen meter water – vertrokken voordat je jerkbait het water heeft 
gezien.

• Het is belangrijk dat je goed weet hoe de jerkbait zwemt. Een polaroidbril is daarom geen 
overbodige luxe. Zo kun je de actie van je kunstaas beter waarnemen en heb je wellicht het 
geluk dat je ook  aanbeten op hoog in het water geviste jerkbaits ziet. Soms zijn zelfs de 
stekels van de snoekbaars te zien vlak voordat deze aanvalt!


