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Tekst en foto’s: Janny Bosman

Tijdloze 
snoek
Gestroomlijnd, snelheid, kracht, respect. 
Deze kenmerken schieten door mijn hoofd 
wanneer ik aan een snoek denk. In de 
Toolenburgerplas tref ik deze eersteklas roofvis 
die gewillig meewerkt aan een fotoshoot. 

ROOfvis
SNOEKOM DE HOEK

snoek op roverspad.
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 Bij de naam ‘snoek’ zal bij de ouderen 
onder ons het beeld opdoemen van 
de welbekende auto van Citroën. 
Een fraai vervoermiddel uit de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Wat vliegt 

de tijd in de ontwikkeling van de autobranche! 
Deze snoek vertoonde zich alleen boven de 
waterspiegel, ‘mijn’ snoek zie je alleen onder 
de waterspiegel. De Esox lucius. Een eersteklas 
roofvis. De ‘Barracuda’ van de zoetwaterplassen. 
Hier geen tweejaarlijkse wijziging of nieuw 
snufje. Nee, sinds mensenheugenis is hij 
gelijk gebleven en volmaakt. De snoek is 
een algemeen voorkomende vissoort dus 
daarvoor hoef je niet naar een bepaalde 

waterplas toe. Een ontmoeting met deze roofvis 
kan overal plaatsvinden, het hele jaar rond 
als het water maar zoetig smaakt. Bij mijn 
eerdere ontmoetingen onder water viel het 
op dat de snoek goed te benaderen was. Geen 
wegschietende vis maar een ideaal fotomodel. 
Toch lukt niet altijd elk bedacht plaatje; dan 
teveel verscholen achter de waterplanten, dan 
weer te veel zweefvuil of algen, maar meestal 
toch goed te doen. En soms heb je geluk dier 
en mens samen op een foto vast te leggen.

DOODsTil
De plas waar ik vandaag op zoek ga naar de 
snoek is de Toolenburgerplas. Het is een mooie 

zomerse dag en ik schat mijn kansen hoog 
in voor een ontmoeting. Ik zie een snoek 
hangen nabij waterplanten en benader deze 
behoedzaam. Zou hij bereid zijn om een 
fotoshoot te doen? De snoek hangt doodstil 
in het water en ik ben jaloers op zijn trim. 
Een nauwelijks waarneembare beweging ziet 
hij en draait een klein beetje bij. Alsof hij 
wordt gecorrigeerd. Ik zoom mijn objectief 
in en kan nu van heel dichtbij detailopnames 
maken. De staart, rugvin en bek worden op 
de memorystick opgeslagen. Wat een model! 
Nu verwacht je dat de snoek elk moment 
afscheid neemt, maar onverstoorbaar kijkt 
hij me aan alsof ie vraagt; hang ik zo goed? 

Er is alle tijd om de vis te observeren en 
opvallend is dat de rugvin ver naar achteren 
staat en naar verhouding klein is. Je merkt 
dat deze roofvis Heer en Meester is onder 
de zoetwatervissen. Wellicht dat hij ons als 
duiker daarom laat benaderen. Of misschien 
zijn ze ook wel leergierig en nieuwsgierig 
naar ons grote duikers en de voor hen 
vreemde luchtbellen. Wie zal het zeggen, 
want antwoord krijgen we natuurlijk niet! 
Over groot gesproken, de oudere snoek en 
dan vooral de dames kunnen langer dan een 
1.30 meter worden. De vis plant zich voort in 
het voorjaar,  in ondiep begroeid water. De 
voorkeur kan zelfs uitgaan naar ondergelopen 

weilanden als er maar een laagje zoet water 
staat. Het vrouwtje legt aardig wat eitjes 
die verder nauwelijks beschermd worden. 
In de zomermaanden is het voor de snoek, 
met al die scholen rondzwemmende jonge 
visjes die in het voorjaar geboren zijn, een 
waar paradijs om het buikje rond te eten, 
zelfs overdag. Maar er worden natuurlijk 
ook grote prooien gevangen. Loerend vanuit 
de hinderlaag zijn zelfs eigen soortgenoten 
niet veilig. In de maanden juli en augustus 
kom je kleine snoekjes tegen verstopt 
tussen de waterplanten. Deze jonkies zijn 
zo gecamoufleerd met lichtgroene en gele 
tekeningen, dat je ze eenvoudig voorbij 

zwemt. Maar wat zijn ze schattig om te zien! 
Ze zijn banger uitgevallen dan hun volwassen 
soortgenoten dus hier is extra geduld voor 
nodig om een foto van een kleintje te maken 
met hun prachtige tekening. Mijn snoek hangt 
er nog steeds maar ik ben tevreden met alle 
plaatjes die ik kon schieten. Het komt niet 
vaak voor dat jij eerder bij een vis wegzwemt 
dan andersom. Sjokkend onder het gewicht 
van de duikuitrusting en de camera kom ik 
op het parkeerterrein. Bij het zien van mijn 
moderne vierwieler kan ik een glimlach niet 
onderdrukken en mijn gedachten gaan terug 
naar de fantastische ontmoeting met de enige 
echte ‘Snoek’; de tijdloze roofvis.

ROOfvis
SNOEK OM DE HOEK

DE CITrOëN vErTOONDE ZICH 
ALLEEN BOvEN DE WATErSpIEGEL, 
ONZE SNOEk kOM JE TEGEN ONDEr 
DE WATErSpIEGEL 

Bij een ontmoeting blijft 
de snoek altijd de baas.


