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TIEN JAAR KNEITERLIJST
De Kneiterlijst is een begrip onder snoekbaarsvissers 
in Nederland. Wat tien jaar geleden begon als een 
handgeschreven lijstje met vangsten van 70+ vissen 
in een hengelsportzaak, is inmiddels uitgegroeid 
tot een goed bekeken website met foto’s van talloze 
kneitersnoekbaarzen. Webmaster Gerben Mul vertelt in 
dit artikel over de geschiedenis van de Kneiterlijst en 
speelt vistips door van de snoekbaarsexperts die op de 
lijst figureren.

TEKST GERBEN MUL FOTOGRAFIE DE KNEITERLIJST

ind jaren negentig 
was hengelsportwin-
kel De Fuik in Uit-

hoorn – vanaf 2007 Schwegler 
Hengelsport – het wekelijkse 
trefpunt en clubhuis van een 
vaste groep snoekbaarsvissers, 
waaronder ikzelf. Het vis-
serslatijn in de winkel deed op 
een gegeven moment de vraag 
rijzen hoeveel 70+ vissen je in 
één seizoen zou kunnen van-
gen. Eigenaar Ronald Raggers, 
zelf ook fanatiek snoekbaars-
visser, besloot daarop om een 
70+ lijstje in zijn winkel han-
gen – zodat de stoere verhalen 
wel geloofwaardig bleven. De 
vissers konden hun vangsten 
melden, waarna deze op het 
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lijstje werden bijgeschreven. 
Dat eerste handgeschreven 
lijstje in 2000 was het prille 
begin van de Kneiterlijst.

BETER, MEER, GROTER
Het jaar daarop rees bij mij 
de gedachte dat het wel geinig 
zou zijn om het lijstje op 
internet te zetten. De naam 
‘Kneiterlijst’ leek me wel 
toepasselijk en zo kwam de 

eerste versie al in 2001 online 
op www.hengelsportdefuik. nl. 
Sindsdien verzorg ik de 
administratie, verzamel ik alle 
foto’s per e-mail en update ik 
de site elke week met vangs-
ten. De site loopt wat dat laat-
ste betreft overigens bewust 
een maand achter zodat er niet 
meteen door anderen (al dan 
niet met kwade bedoelingen) 
achter de vangsten aan kan 

worden gevist. 
Aan de eerste editie in 2000 
deden veertien onderling be-
vriende vissers mee. Door de 
jaren heen zijn er wat men-
sen bijgekomen en vanwege 
verschillende redenen ook een 
paar afgevallen. De deelne-
mers beleven de Kneiterlijst 
allemaal op hun eigen manier. 
Niet iedereen is even fanatiek: 
sommigen vinden het totaal 
niet belangrijk om grote vissen 
te vangen. Anderen daaren-
tegen juist wel. De tendens is 
wel dat het merendeel elk jaar 
weer meer en grotere vissen 
vangt. En op een enkeling na, 
heeft iedereen in die tien jaar 
zijn PR één of meerdere keren 
scherper gezet. 

De webmaster en administrateur van de Kneiterlijst vist zelf ook fanatiek mee.

EERST ZIEN, DAN GELOVEN
Onder het motto ‘eerst zien, dan geloven’, werd meteen als regel ingesteld dat iedere kneitervangst van een foto 
vergezeld moest gaan. Geen foto, geen vermelding! Omdat de meeste deelnemers ook al regelmatig aan wedstrij-
den van het Nederlands Kampioenschap Snoekbaarsvissen (NKS) meededen – en vaak nog steeds doen – was er 
doorgaans een goede meetplank aanwezig zodat er secuur kon worden gemeten. Ben je alleen op het water en vang 
je een kneiter, dan dient er een foto op de meetplank overlegd te worden.

Goed meten is weten en noodzakelijk bewijs om op de lijst te komen.

De grootste vis in tien jaar 
Kneiterlijst: 102,7 cm 
snoekbaars!
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Maar hoe vangen de mannen van de Kneiterlijst 
nu hun grote snoekbaarzen? Hieronder volgen de 
vijf belangrijkste tips die de webmaster onder de 
verschillende kneiterjunkies verzamelde.

Tip 1: WiE VAAK GAAT, 
VANGT MEER ViS
Het water opgaan en zo lang 
mogelijk een hengel vasthou-
den, is de beste en eenvou-
digste tip om dikke vissen te 
vangen. Dat klinkt wellicht 
wat simpel, maar bedenk wel 
dat de uren die je maakt de 
allerbelangrijkste factor zijn 
om vis – en dus ook grote! – 
te vangen. Thuis op de bank 
vang je zeker niks.
Nou heeft niet iedereen 
evenveel tijd om te gaan 
vissen (werk, thuissituatie, 
etc.), maar ook je fanatisme is 

Na een hele dag regen breekt de hemel open en trekt de hengel 
krom.

bepalend voor hoeveel visuren 
je maakt. Niet afhaken als de 
watertemperatuur onder het 
vriespunt komt, het regent of 
te hard waait; maar juist stug 
volhouden en doorzetten in 
zeikweer kunnen vaak net die 
ene kneiter opleveren. Vis toch 
nog even dat extra uurtje door 
in de schemer, ga een uurtje 
eerder je bed uit zodat je extra 
vroeg kunt beginnen en zoek 
bij verkeerde wind of extreme 
weersomstandigheden een al-
ternatief water uit waar je tóch 
veilig kan vissen. Blijf in elk 
geval niet thuis! Ook niet als 

je maatje plotseling niet kan. 
Bel je andere vismaatjes of 
ga gewoon alleen op pad – je 
kunt dan bovendien helemaal 
je eigen gang gaan. 

Tip 2: iNFORMATiE 
WEL/NiET DELEN 
Het delen van informatie, met 
name de specifieke stekken-
nis, ligt bij veel vissers gevoe-
lig. Het angstvallig voor jezelf 
houden van stekken is uiter-
aard ieders goed recht, maar 
binnen een groep onderling 
(vangst)informatie uitwisselen 
is van ongekende waarde. Dit 
brengt je vele malen sneller op 
de juiste plekken, vaak ook op 
wateren waar je wellicht nog 
niet eerder kwam.
Hoor je uit de eerste hand en 
op de visdag zelf berichten 
over goede vangsten, dan kun 
je hier enorm van profiteren 
door er ‘snel bij te zijn’. Zo 

kom je op wateren waar je an-
ders niet snel heen zou gaan 
en dit brengt je letterlijk en 
figuurlijk zeer snel verder. Een 
aantal leden van de Kneiter-
lijst vist op vaste weekdagen 
en de hardwerkende/thuis-
blijvende kneiterjunkie belt 
dan graag even om te horen 
waar er wordt gevist en of er 
wat gevangen wordt. Zo is in 
tien jaar tijd ontzettend veel 
kennis boven water gekomen 
over stekken, dieptes, weers-
omstandigheden, shadjes, 
kleuren, etc. De specifieke 
stekkenkennis zit bij velen in-
middels opgeslagen in de GPS 
en dat scheelt op veel visdagen 
aanzienlijk in zoektijd (en 
tijd=vis, zie tip 1).
Naast het zorgvuldig beheer 
van hun eigen kneiterinfo-
netwerkje, wisselen de diverse 
leden hun kennis ook uit met 
andere vissers die graag 

informatie uitwisselen en kennis delen zijn belangrijke sleutels 
tot succes.
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ELFDE EDITIE KNEITERLIJST
Met het einde van de gesloten tijd in zicht, is ook de elfde editie van de Kneiter-
lijst op komst. Na tien jaar wordt de opzet van de lijst ietsje veranderd. Het 
wordt in Nederland steeds drukker op het water en we moeten 
steeds minder vis met meer vissers delen. Voor wat betreft de 
vangstinformatie zijn we tien jaar lang erg open geweest, 
maar dat heeft ook zijn nadelen gehad. Dat 
behoeft verder geen uitleg... 
Ook is het na tien jaar voor de meeste deel-
nemers niet echt heel bijzonder meer om een 
70+ vis te vangen. Het blijven natuurlijk mooie 
vangsten, maar ze zijn niet meer écht bijzonder. Daarom 
wordt de minimum-kneitermaat opgeschroefd tot 75 cm.
De Kneiterlijst wordt dus lichtelijk uitgekleed, maar blijft 
bestaan vanwege de bijzondere band tussen een groep gepassioneerde 
snoekbaarsvissers!
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informatie delen. Stel je open 
voor anderen, wees vooral 
niet betweterig en spreek met 
collega-vissers af om te gaan 
vissen. Je kunt namelijk van 
iedereen wat leren.

Tip 3: TREK JE 
EiGEN pLAN
Deze tip is een beetje in te-
genstelling met wat er in tip 2 
wordt beweerd, maar juist niet 
‘achter de meute aanhollen’ 
kan soms ook verbazingwek-
kend goed uitpakken. Het 
belangrijkste is dat je met 
zelfvertrouwen gaat vissen en 
daarbij gebruik maakt van de 
ervaring die je in de loop van 
de tijd hebt opgedaan. In het 
stuk hersenschors waar de 
vangdrang zit opgeslagen, ont-
wikkelen zich op een gegeven 
moment ideeën over waar en 
hoe je kans maakt om goed 
te vangen. Het trekken van je 
eigen plan is niet altijd makke-
lijk – zeker als je hebt gehoord 
dat er op bepaalde wateren 
goed wordt gevangen. Toch 
levert je eigen weg kiezen vaak 
mooie vissen op, al heb je 
natuurlijk geen garanties. Het 
blijft wel snoekbaarsvissen.
Dit pionieren op nieuwe of 
juist ietwat ‘vergeten’ wateren 
moet wel een beetje in je bloed 
zitten en is daarom niet voor 
iedereen weggelegd. Je moet 
er tegen kunnen om een dagje 
te ‘blanken’ in plaats van uit 
routine weer te gaan vissen op 
bekend water waar veel snoek-
baars zit en je altijd wel wat 
vangt. Mijn advies is om dit 
pionieren wel met een groep 
bevriende vissers aan te pak-

ken. In je eentje denk je er wel 
eens aan om een bepaald wa-
tertje te gaan bevissen, maar 
vaak komt het er dan toch niet 
van. In groepsverband maak je 
sneller de stap naar onbekend 
of moeilijk water. Bijkomend 
voordeel is dat je met meer-
dere bootjes een veel beter 
‘vangstbeeld’ krijgt dan wan-
neer je in je eentje ergens ligt 
te dobberen. En het is ook nog 
eens veel gezelliger om met 
een groepje op pad te gaan. 
Pionieren is zeker de moeite 
waard: het levert je kennis 
en ervaring op en je wordt er 
veelzijdig van. Bovendien geeft 
het zelf ontdekken, uitzoeken 
en proberen van wateren veel 
voldoening.

Tip 4: GROOT 
(KUNST)AAS
Het is absoluut waar dat je 
met groot kunstaas of na-
tuurlijk aas de kneiters vangt. 
Uiteraard is dit geen garantie, 
want de meeste dikkerdjes 
worden gewoon met het 
reguliere spul gevangen. Maar 
wanneer je blijft vissen met 
grote shads of grote voorns op 
een fireball of onder de pen, 
dan komt er uiteindelijk grote 
vis in de boot. Besef wel dat 
je echt een stuk selectiever 
vist en veel minder beet zult 
krijgen. Het gebeurt maar al te 
vaak dat die grote shad de hele 
dag niet wordt aangeraakt.
En groot is in dit geval ook 
echt groot. Bijvoorbeeld de 
allergrootste FT-shads, die 
eigenlijk zijn bedoeld voor 
het snoekvissen, dat zijn ze! 
Zet ze op een zware lood-

pionieren en je eigen weg gaan levert vaak mooie vissen op.

kop – zodat je hem snel kunt 
vissen en toch dichtbij de boot 
kan houden – monteer een 
bijpassende staartdreg en laat 
het zaakje lekker de hele dag 
meebungelen op de bijhengel. 
Er gebeurt misschien een 
aantal dagen niets mee, maar 
uiteindelijk krijg je een keer 
een ongelooflijk harde ros 
en hangt er ineens een dikke 
kneiter aan je hengel!
De truc met de bijhengel is, 
net als bij de handhengel, om 
je aas zo dicht mogelijk bij de 
bodem te laten zweven. Dat is 
meteen ook het lastige omdat 
je dit lang niet zo secuur kunt 
doen als met je handhengel – 
zeker niet wanneer de bodem 
een grillig verloop heeft. Dit 
vergt ervaring en dus is ook 
hier het devies weer: volhou-
den. Uiteindelijk word je er 
steeds behendiger in om het 
aas zo dicht mogelijk bij de 
bodem te presenteren en gaat 
dit ook écht meer vis ople-
veren. Zoals gezegd zijn dit 
doorgaans de grotere vissen, 
al zijn er dagen dat ook de 
‘gewone’ maatse visjes graag 
groot aas willen hebben. Het 
is af en toe echt niet te geloven 
dat die kleine zandertjes in 
zulke grote stukken (kunst)aas 
durven te bijten.

Tip 5: KiES JE 
KNEiTERWATER
In nagenoeg alle wateren 
in Nederland, zelfs in de 
ondiepe poldersloten, zijn 

grote vissen te vangen. Toch 
leert de ervaring van tien jaar 
Kneiterlijst dat er bepaalde 
wateren zijn waar je duide-
lijk meer kans maakt op een 
echt groot stekelvarkentje 
dan elders. Zo herbergen 
de grote rivieren aanzienlijk 
meer echte kanjervissen, want 
nergens in Nederland worden 
de snoekbaarzen zo groot en 
zwaar als op het stromende 
en voedselrijke water. Het 
vissen op de rivieren is echter 
nogal taai. Uitzonderingen 
daargelaten doe je het met een 
vis of vijftien per dag per boot 
prima. Dat maakt de visserij 
ook meteen een stuk lastiger, 
maar de beloning in de vorm 
van een mooie dikke vis zal 
waarschijnlijk wel meer bevre-
diging geven. Een dag gericht 
bikkelen en afzien voor één 
kneiter geeft veel doorgewin-
terde snoekbaarsvissers vaak 
meer voldoening dan veertig 
visjes op een dag – al is het na 
een paar blanco bikkeldagen 
natuurlijk ook wel weer erg 
leuk om veel beet te krijgen.
Naast de grote rivieren telt ons 
land nog meer wateren die een 
bestand van ‘minder maar wel 
grote’ snoekbaars huisvesten. 
Neem bijvoorbeeld de wateren 
die de laatste jaren helder zijn 
geworden en waar de bestan-
den om wat voor reden dan 
ook zijn teruggelopen. Deze 
kunnen na langere tijd toch in-
eens weer zeer verrassend de 
ene na de andere mooie vis op-

Groot (kunst)aas levert doorgaans ook grote vis op.

De grote rivieren herbergen de spreekwoordelijke pot met goud als het om kneiters van snoekbaar-
zen gaat.

leveren. Hoe het kan dat een 
water een bestand aan louter 
grote vissen lijkt te herbergen, 
is onduidelijk. Want hoe is 
het nou mogelijk dat wanneer 
je op één dag een paar vissen 
vangt, deze wel allemaal groter 
dan 70 cm zijn? Dat is diverse 
kneiterjunkies meerdere keren 
gebeurd en zeker geen toeval 
meer. Het is daar vaak wel een 
taaie visserij, maar weet je een 
dergelijk water ga het dan pro-
beren en houd vol. Want één 
ding is zeker: snoekbaars is als 
onkruid. Ze zitten overal! 

TENSLOTTE
Ik zou nog heel veel kunnen 
schrijven over allerlei technie-
ken, maar dat heeft eigenlijk 
niet zoveel zin. Met alle tech-
nieken kun je namelijk grote 
vissen vangen. En het leuke 
is dat je deze technieken al-
lemaal zelf moet ontdekken en 

op je eigen manier dient toe te 
passen. Elke visdag is het op-
nieuw zoeken en proberen; je 
kunt nooit van tevoren zeggen 
dat je ze op een bepaalde plek 
of diepte en met een bepaalde 

Blijven genieten, ook van kleine vissen, is het belangrijkste van onze mooie liefhebberij.

techniek wel even zal vangen. 
Je leert elke dag wel weer iets 
bij en dat maakt het snoek-
baarsvissen zo fascinerend.
Het is dus belangrijk om erva-
ring op te doen, de technieken 

onder de knie te krijgen en, 
misschien wel het belangrijk-
ste, je boot maximaal onder 
controle leert te houden. Puur 
en alleen door heel veel uren 
te maken, zoveel mogelijk 
wateren te bevissen en van al-
les uit te proberen word je een 
ervaren visser en zul je uitein-
delijk meer gaan vangen!
Dit is een jarenlang proces. 
Dat er dan af en toe een 
kneiter bij zit is mooi meege-
nomen, maar niet het be-
langrijkste. Dat is het blijven 
genieten van die onbetaalbaar 
mooie dagen die je op het 
water mag zitten! “Just being 
there is enough” is een mooie 
oneliner die we ooit eens 
voorbij hoorden komen. En als 
je dan ook nog af en toe een 
knappe vis vangt, hebben we 
toch de allermooiste hobby die 
er bestaat?! 


