SNOEKEN – WILNIS EN TUNGELROYSE BEEK

December – Tungelroyse beek. De laatste vangst in 2011 ? Leuk snoekje van 63 cm gevangen met
mijn standaard snoekstreamer. (ook goed voor Roofblei)
Zie rubriek: Vliegen – Snoekstreamer.

LIJNEN
Er zijn speciale lijnen verkrijgbaar om te snoeken, de zgn. “pike tapers”. Ik noem een drietal merken:
Airflo Ridge Bass, Vision Big Daddy en Rio Mainstream Bass. De specialisten onder ons gebruiken deze
lijnen in drijvende, intermediaire en zinkende uitvoering. Hangt sterk af van de omgeving waar je gaat
vissen, in meren, reservoirs, sloten, rivieren, enz. enz.

HENGELS
Over hengels kan ik kort zijn. Wees eerlijk en geef toe, dat je niet iedere keer een snoek van meer dan
een meter vangt. Met een zesje kan je in de polder best een snoek vangen. Op de grote rivieren en
meren is het andere koek. Een acht hengel van 9 voet, met een lijn van 8-10 is daar een goede keuze.
Sommigen kiezen een langere hengel, maar dan kan het werpen erg vermoeiend zijn. Let op: op de
grote rivieren en meren waait het vaak. Hoe zet je dan je streamer weg zonder de juiste uitrusting ?

LIJNOPBOUW
Nog even terug naar de lijnen. Als je zo af en toe eens snoekt kan het ook eenvoudiger. Ik leerde van Harrie
Meusen (wedstrijdvisser bij St. Petrus, Weert), dat het werpen met een streamer gemakkelijker gaat als je
voor de volgende lijnopbouw kiest. Vislijn, stukje leader van c. 75 cm, fluor carbon 20 mm c. 50/60 cm
en stalen onderlijn met wartel. Met deze opbouw kan je wat rustiger je streamers wegzetten.

STREAMERS
Als je streamers gaat binden denk er dan aan, dat sommige materialen veel water opnemen b.v. konijnen
bont (zonkers) en daardoor wat moeilijker te werpen zijn. Als je b.v. bucktail gebruikt heb je daar minder
last van, maar je verliest wel wat aan mobiliteit.
Als het water (zeer) helder is gebruik ik graag de kleurencombinatie olive en zwart. Een zilveren lijfje
met een groene rugpartij en wat glitter werkt vaak goed.
Als het water minder helder tot troebel is gebruik ik de kleuren roze, chartreuse en zwart in verschillende
combinaties. In rivieren waar enige stroming is komt bucktail en/of kalfsstaart zeker tot zijn recht.
Veel succes met het binden en vissen !
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