
Kennismaking
De snoekbaars heeft een langgerekt lichaam met een van 

boven afgeplatte, spits toelopende kop. In de bek bevindt 

zich een groot aantal scherpe tandjes, met aan de voorzijde 

enkele grotere vangtanden. De vis is zilverkleurig aan de 

buikzijde en grijs tot groengrijs op de rug. De snoekbaars 

heeft twee gescheiden rugvinnen, waarvan de voorste ste-

kels bezit. De ogen hebben een speciale reflecterende laag 

op het netvlies, waardoor de vis goed kan zien bij weinig 

licht. Op de huid liggen zogenaamde kamschubben, waardoor het lichaam ruw aanvoelt. In ons land kan 

snoekbaars een maximale lengte bereiken van 120 centimeter bij een gewicht van 25 tot 30 pond.

LEEFOMGEVING
De snoekbaars is een algemene vissoort in stilstaand 
en langzaam stromend water. Hij heeft voorkeur 
voor troebel water. In helder water leeft de snoek-
baars alleen als er voldoende diepe en donkere delen 
aanwezig zijn. Snoekbaars houdt zich bij voorkeur op 
boven een stevige bodem met enige dekking, zoals 
takken, stenen of steile hellingen van zandwinplas-
sen en vaargeulen. De soort is erg gevoelig voor lage 
zuurstofgehalten. 

VOORTPLANTING
De paaitijd valt in de periode eind april - begin mei. 
De eieren worden afgezet in een nest van boom- of 

plantenwor-
tels, takken of 
waterplanten, 
dat door het 
mannetje is 
gemaakt op een 
harde bodem. 
Het mannetje 
bewaakt de eieren 

GEWOON VANAF DE KANT
Fanatieke snoekbaarsvissers vissen meestal vanuit een 
boot op snoekbaars. Daarbij hebben ze veel dure spullen 
aan boord, zoals een fishfinder, elektromotor en meer-

dere hengels. 
Indrukwekkend 
natuurlijk, 
maar mijn 
ervaring is dat 
je snoekbaars 
ook prima 
vanaf de kant 
kunt vangen. 

Gewoon met een spinhengel en kunst-
aas. Natuurlijk moet je dan wel vissen in een water waar 
snoekbaarzen rondzwemmen, want je vindt ze niet overal.

GOEDE STEKKEN
Door te informeren bij andere vissers of een hengelsport-
zaak kun je er snel achter komen waar je bij jou in de buurt 
snoekbaars kunt vangen. Heb je eenmaal een geschikt 
water gevonden, dan kun je op zoek naar de beste stekken. 
Snoekbaars verblijft overdag in de donkere en diepere 
delen van het water. Gooi je kunstaas maar eens onder een 
brug, daar liggen ze graag. Pas in de avondschemering 
verspreiden de snoekbaarzen zich over het hele water om 
te gaan jagen.

(en later ook 
het visbroed) 
en waaiert met 
de vinnen om 
het nest vrij 
te houden van 
slib en het van 
zuurstofrijk 
water te voorzien. Het mannetje kan in deze periode 
zeer agressief zijn en valt zelfs duikers aan die te dicht 
bij het nest komen.

VOEDSEL
Jonge snoekbaars eet tot een lengte van twee centi-
meter vrijwel uitsluitend watervlooien en roeipoot-
kreeftjes. Bij een grotere lengte worden bodemdier-
tjes zoals insectenlarven en kreeftachtigen gegeten. 
Vanaf een lengte van ongeveer tien centimeter eten de 
snoekbaarsjes alleen nog maar vis. Als er onvol-
doende geschikte prooivis beschikbaar is, worden veel 
snoekbaarsjes door hun soortgenoten opgegeten. 
Volwassen snoekbaarzen eten vooral kleinere prooi-
vissen zoals blankvoorn, spiering, pos en baars.

VAARTEN EN 
KANALEN
Is er in jouw omgeving een 
vaart of kanaal dat niet al 
te helder is, dan kun je daar 
snoekbaars verwachten. 
Vooral splitsingen in het 
water en havens zijn goede plekken, dus kam deze 
plekken goed uit. Een scheepvaartkanaal is dicht bij de 
kant vaak al flink diep. Door stroming en scheepvaart 
zwemmen de kleine visjes én de snoekbaarzen hier 
dicht bij de oever, dus daar moet je wezen. Loop met je 
spinhengel langzaam over de kant en laat een twister, 
jig of shad over de bodem huppelen. 

RIVIEREN
In een rivier zwemmen altijd snoekbaarzen. De beste 
stekken vind je stroomafwaarts van de kribkoppen, 
waar de stroming diepe slijtgaten heeft 
gemaakt. Dit zijn prachtige hinder-
lagen voor de snoekbaars, waar 
ze liggen te wachten op prooivis. 
Gebruik op zulke plekken wat zwaar-
der kunstaas, dat na het 
inwerpen snel naar de 
bodem zakt. Ook bij de 
gemalen, zijwateren 
en havens aan de 
rivier kun je goed 
snoekbaars 
vangen. Probeer 
het maar eens!
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Zo af en toe vis ik op snoekbaars, bijvoorbeeld voor een opname 
van Vis TV of een reportage in Hét Visblad. Ik bedenk me dan 
altijd dat ik veel te weinig op deze vissoort vis. Want snoek-
baarsvissen is hartstikke leuk!

Vissen met Ed

SNOEKBAARS


