Snoek

Snoekparadijs
spektakel op kniediepte
Waden op snoek, vangst na vangst, mooie maten, spectaculaire drils en
aanbeten... Noorwegen, Zweden, Ierland? Misschien wel de VS of Canada? Nee
hoor, veel dichter bij huis. Denemarken! Jawel, dat ‘saaie’, kleine landje, waar
het gros van de Scandinavië-gangers keihard aan voorbij scheuren!
p uitnodiging van de Deen
Gordon P. Henriksen ben
ik in oktober in Denemarken. Ik zal maar eerlijk zijn, ik
had heel weinig met dit land. Qua
landschap net Nederland, maar
dan nog veel saaier! Op doorreis naar het ‘ruige’ Scandanivië
kon de weg door het land van
de Lego mij niet kort genoeg
zijn. Tot dusverre had ik weinig
van het land gezien. De bewuste
trip moest ik mijn mening direct
bijstellen. Denemarken herbergt
wel degelijk prachtige natuurgebieden en ik mocht kennis maken
met de parel van het land, het
eiland Møn, ten zuiden van de
hoofdstad Kopenhagen met haar
indrukwekkend krijtrotsen en
de rijke blauwtinten van de zee.
Liefhebbers van zeeforel zullen
deze plek ongetwijfeld kennen.
Hier wordt zo’n beetje het meest
en grootst van Europa gevangen.
We hebben het nu over de noordkant van dit eiland, gaan we
vanaf hier naar het zuidwesten,
dan komen we aan de oevers van
een heel andere biotoop, Stege
Bugt genaamd, met nauwelijks
zeeforel, maar veel snoek. Dat is
nog zwak uitgedrukt, werken de
omstandigheden hier mee, dan
waan je je in een snoekparadijs.

O

BRAKWATER
SYSTEMEN
We kennen ze ondertussen wel,
die brak-zout water gebieden,
waar snoek rondzwemt. De

snoek gedijt er uitstekend en
vreet zich moddervet aan vette
haring en andere zeevissoorten.
Denk aan Västervik in Zweden of
het eiland Rügen aan de Duitse
noordoostkust. Nou, tel Stege
Bugt maar bij dat rijtje op. Als ik
mag kiezen dan weet ik het wel,
geef mij maar Stege Bugt! Niet
alleen is het met nauwelijks 8 uur
reistijd lekkerder aan te rijden
dan het ‘verre’ Västervik, ook
zijn er niet tot nauwelijks visrestricties zoals dat rond Rügen het
geval is. Het meest overtuigende
argument, de visserij is er ronduit
waanzinnig spectaculair! Het
begrip ‘ondiep vissen’ heeft hier
voor mij een andere dimensie
gekregen.

Minder dan 8 uur rijden
en je
waant je in een snoekp
aradijs.

LIVE AANBETEN
Gordon en ik zouden mee gaan
doen met een roofviswedswedstrijd op Stege Bugt, de
zogenaamde Brackish Cup. De
wedstrijd was leuk hoor en er
werd, ondanks de wedstrijddressuur, best aardig gevangen,
maar mij zullen vooral die luttele
uurtje voorvissen bijblijven. De
dag voor het event zouden we
een bepaald stuk gaan afvissen.
Geen boot, nee, wadend! Met
een groep van 4 man zouden we
deze plek stapvoets verkennen.
Ikzelf liet de hengel in de auto en
besloot me op het filmen te concentreren. Ik wilde hoe dan ook
aanbeten live vastleggen en bij
snoeksessies heb ik de ervaring
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dat die meestal karig zijn. Wist
ik veel…
Het waaide flink die dag, en er
werd mij verteld dat dat de snoek
triggert. Windstille dagen zouden gelijk staan aan zeer taaie
visdagen. Ik liet de drie vissers
verspreid voor mij uit lopen,
zodat ik voor het filmen het
meeste overzicht zou hebben.
Het duurde echt even
voordat er wat gebeurde,
maar toen kreeg Morten Guzek, van Savage
Gear, de eerste aanbeet. Ik was er te ver
vandaan om het goed
op beeld te kunnen krijgen. Terwijl ik daar van
zat te balen, kreeg
Gordon een dreun op
zijn hengel; mijn camera
was op dat moment gericht op de derde visser,

Jimmy een bioloog, gespecialiseerd op deze biotoop. Shit, weer
mis! Maar goed, de vis wilde wel.
Sterker nog, naarmate we verder
waadden, werd het gekker en
gekker. Ik wist niet wat ik zag. De
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een na de ander kreeg er snoek
op, het werd een gekkenhuis en
ja, als vanzelf lukte het me nu
wel om aanbeten er live op te
krijgen, zelfs een double hook up!
Nu en dan een kleiner exemplaar,
maar overwegend beresterke
80’ers!
Na enige tijd kreeg Gordon medelijden met mij en gaf mij zijn
hengel; hij moest even een telefoontje plegen. Eerste worp, Bam!
Mis! Tweede worp idem! Derde
worp, Knal! Raak! Een mooie
70’er! Ongekend!
Een snoekenfestijn van jewelste
en dat wadend. Op een gegeven
moment voelde en zag Morten
zelfs een snoek tussen zijn benen
door zwemmen; een panna om
van te watertanden! Echter, het
allermooiste was de aanbeet van
en dril met deze super sterke
snoeken! Nogmaals, we visten
ondiep en dan heb ik het niet over
1 meter water, maar over 50 cm

en, geloof het of niet, nog ondieper. Gevolg was een hoop gekolk
en gespetter bij de aanbeet,
waarna de snoeken zich vrijwel
zonder uitzondering uit het water
schroefden! Wat een spektakel!

PLACE TO BE
Eenmaal terug op de redactie
in Nederland raakte ik niet uitgepraat over deze snoektrip en
binnen de kortste keren had ik
Arnout Terlouw zover om in december een nieuwe trip te maken
naar Stege Bugt. Dit keer hadden
we niet zozeer Stege Bugt op het
oog. Ik had me laten vertellen dat
het zuidelijker gelegen ‘bassin’,
Stege Nor, ’s winters de place-tobe was. Naar het scheen zou de
snoek zich hier en masse verzamelen. Ook Gordon zou weer van
de partij zijn; Beetstagiair Stef
Jansens zou gaan filmen.
Dit keer zagen we vooraf weer

Twee fantastische accomodaties voor sportvissers waar wij
verbleven. Boven www.moensklintresort.dk en onder het hotel
Praestekilde (www.praestekilde.dk/).

een behoorlijk front het gebied
naderen! ‘Mooi. Wind. Dat is
alleen maar goed’, dacht ik nog.
Later bleek het te gaan om de
uiterst krachtige decemberstorm
die ook ons land zou teisteren,
maar met name Denemarken. We
zijn net op tijd weer terug naar
Nederland gereden. Uiteindelijk
hebben we slechts twee dagen
gevist, maar werden dat toch
ook weer sessies om nooit te
vergeten.

PULSE SHAD
Dag 1 gingen we vanuit twee
boten aan de slag. Er stond wel
wat wind, maar niet genoeg om
de dichte mist van het water te
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blazen. De vis was ook niet echt
los en het was echt even zoeken.
Stef en ik zaten aan boord bij
Helmuth, een visser hier uit de
beurt. Na een heel stuk gedrift
te hebben met de vangst van
wat kleinere snoeken besloot hij
een klein stukje te gaan trollen.
Voor het trollen had ik meteen
XL swimbaits en pluggen in gedachten, maar Helmuth wees me
op mijn grijsgekleurde Berkley
Powerbait Pulse Shad van nog
geen 15 cm aan. “Die moet je
gebruiken!” Met flink wat tegenzin hing ik hem toch maar aan de
speld, wierp hem zo’n 5 meter
achter de boot, liet hem zakken
en knal! Echt! Meteen een vis
er op en geen kleintje, 106 cm!
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Bizar! Meteen zijn we weer gaan
driften en werpen. We vingen wat
kleintjes. En het duurde niet lang
of ik stond weer te werpen met
mijn ‘vertrouwde’ Buster Jerk.
Het was allemaal niet productief
genoeg, we gingen maar weer
een stukje trollen. Helmuth wees
weer streng naar de Pulse Shad
en ik gehoorzaamde. Het duurde
nu veel langer, zeker een minuut!
Weer werd de hengel zowat uit
mijn handen getrokken! Dit keer
een iets kleinere brakwatersnoek
van 104, maar een behoorlijk
stuk dikker!
Ondertussen zat Arnout bij Gordon in de boot en vingen ze echt
wel vis, maar nog niet de aantallen van die in oktober… Maar dat
zou veranderen.

KOMEN EN GAAN
Dag 2 zag er anders uit. Stef en
ik zouden meegaan met Thomas
Petersen van Westin naar een
van hun favoriete wateren. Ze
hadden ons al gewaarschuwd
voor te veel wind op dat water
met het aftandse sloepje dat
daar lag, maar wij wilden dat
kost wat kost zien en bevissen.
Fout gegokt, het werd daar, zoals
verwacht, een klein drama met
0,0 resultaat.
Gordon en Arnout zouden deze
zijn snoek
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dag Stege Nor weer aan doen en
dat hebben ze geweten! De wind
was ook hier in kracht toegenomen en de snoek ging volledig
los! Niet heel de dag, maar zeker
gedurende een uur of twee. In
dat tijdsbestek was het een komen en gaan van mooie 70’ers,
80’ers, 90’ers en zelfs een van
110 cm voor Arnout. Uiteindelijk
zouden ze er die dag bijna 40
vangen. De Savage Gear Freestyler van 13 cm was veruit favoriet!
Wat jammer dat dit maatje niet
meer gemaakt worden!
Gelukkig waren Stef en ik nog

op tijd terug in Stege, namen we
contact op met waadspecialist
Morten Guzek en hebben wij de
dag samen met hem wadend
afgesloten. Zo werden we nog
getrakteerd om een mooie
zonsondergang met rustig weer,
letterlijk de stilte voor de storm
in aantocht, met ook nog mooie
snoek op de koop toe.

TOPLAND
Zweden en Noorwegen worden vaak genoemd als heuse
snoeklanden, maar letterlijk en

figuurlijk wordt er voorbij gegaan
aan dat ontzettend boeiende
Denemarken. We hebben het in
dit artikel over Stege Bugt, maar
een kijkje op Google Earth leert
ons dat er in dit land tal van
vergelijkbare watersystemen te
vinden zijn. Voer voor de pioniers,
die echt onontgonnen snoekwateren willen ontdekken. Fantastisch en dat op nog geen 8 uur
rijden. Door het milde zeeklimaat
heb je hier ook vrijwel nooit ijs
liggen, wat voor doorgewinterde
Scandinavië-gangers natuurlijk
een welkom pluspunt is.
Bovenal die visserij op zich! Dat
vissen op zeer ondiep water! Heb
je een boot, neem hem mee!
Heb je die niet, geen probleem!
Neem je waadpak mee en je
hebt mogelijkheden genoeg! Het
bellyboten heb ik hier (nog) niet
geprobeerd, maar ook daar moet
nog een wereld voor open liggen!
Denemarken? Topland!
SJOERD BELJAARS
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Op www.digirovers.nl uniek filmmat
voor abonnees!
extra foto’s van deze trip! Exclusief

