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De tijd dat er jaarlijks meerdere interessante 
Nederlandstalige hengelsportboeken versche-
nen, ligt al decennia achter ons. Die 
verschraling van de boekenmarkt was voor 
een belangrijk deel het gevolg van de opkomst 
van andere media waarin informatie en 
entertainment op het gebied van sportvissen 
werden geboden: eerst de videobanden, 
daarna de DVD's en vervolgens de blogs en 
websites op internet en de social media. Het 
valt voor boeken, en dus voor de uitgevers 
daarvan, niet mee om daartegen te moeten 
opboksen. Hulde dus meteen al aan 
Westerlaan Publisher die deze ambitieuze 
uitgave aandurfde. Hoe bijzonder het is dat er 
een nieuw, uitgebreid snoekboek verschijnt, 
blijkt bovendien als je bedenkt dat er eerder 
deze eeuw in het Nederlandse taalgebied bij 
mijn weten maar twee belangrijke boeken over 
het snoekvissen zijn verschenen: Op snoek 
van Bertus Rozemeijer in 2003 en Poldersnoek 
van Jan Eggers in 2007. Alle reden dus om erg 
benieuwd te zijn. 
 

 
Esox! Koning van het zoete 
 
Mijn eerste indruk toen ik mijn exemplaar 
ontving, was dat het boek letterlijk en figuurlijk 
goed in elkaar zat. Een keurig ingebonden 
uitgave op royaal formaat, met mooi zwaar 
glanspapier, waarop het voortreffelijke 
fotowerk optimaal uitkomt. Dat is al een prima 
start om van een boek te kunnen genieten. 
Ook de prettige lay-out draagt daartoe bij en 
met nog wat fraaie illustraties van Ad Swier op 
de koop toe gaat dit alles helemaal de goede 
kant op. Nu de tekst, want daar komt het op 
aan. 

Het is dan allereerst wel goed om op te 
merken waar het boek precies over gaat, 
omdat de titel en ondertitel daar geen 
aanwijzing over geven, behalve dan dat de 
snoek de hoofdrol speelt. De snoekvisserij in 
dit boek betreft in hoofdzaak het gericht jagen 
met kunstaas op grote snoek. Dat betekent 
dan tegenwoordig haast automatisch het 
vissen op groot water en vanuit een boot. En 
dat onderwerp wordt bijzonder goed 
behandeld. Het boek biedt inzicht in hoe en 
waarom welke technieken en kunstaasvormen 
worden toegepast en wat voor overwegingen 
tot die aanpak hebben geleid en daar valt 
allemaal veel van op te steken. Ook is er een 
apart hoofdstuk over het vissen op 
veenplassen, wat kleiner water dus, maar ook 
dat gebeurt in dit boek uitsluitend vanuit een 
boot. Dit betekent dus wel, dat de vele 
kantvissers op snoek, zoals de struinende 
poldervissers, in dit boek vrijwel niets zullen 
terugvinden dat specifiek over hun eigen 
visserij gaat. Dat kunnen we de auteur, die 
vanzelfsprekend alle vrijheid heeft om zijn 
eigen onderwerp te kiezen en zich daarbij tot 
zijn eigen visserij te beperken, natuurlijk niet 
kwalijk nemen en het is dan ook zeker geen 
kritiek op het boek. Maar de niet-bootvissers 
kunnen eventueel met deze beperking 
rekening houden, al bevat het boek zeker ook 
veel nuttige en boeiende informatie - 
bijvoorbeeld over verschillende soorten 
kunstaas - die ook voor hun visserij relevant is 
en waarmee zij hun voordeel kunnen doen. 
Ook het vissen met natuurlijk aas wordt niet 
behandeld, maar het vliegvissen op snoek 
komt weer wel uitgebreid aan de orde. En 
nogmaals, het is alleen maar goed dat een 
auteur zich beperkt tot de technieken die hij en 
zijn vrienden zelf toepassen en waarover ze uit 
een ruime ervaring kunnen spreken. 
 
Wat me verder opviel, is dat mijn eigen 
favoriete kunstaas, de lepel, in dit boek 
helemaal niet voorkomt. Te veel 'old school' 
misschien? Geen probleem overigens. Ik ben 
er aan één kant zelfs wel blij mee en ik ga die 
lepel ook zeker niet aanprijzen, want hoe 
minder mensen ermee vissen, hoe minder 
dressuur en hoe beter dat weer is voor mijn 
eigen vangsten. Natuurlijk is dat wel een beetje 
zelfzuchtig geredeneerd en ik meen het dan 
ook niet serieus. Maar ik heb geen idee 
waarom die lepel tegenwoordig zo weinig meer 
in de belangstelling staat. Het is een bijzonder 
veelzijdig stuk kunstaas dat in veel 
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omstandigheden gebruikt kan worden en 
waarmee het heel creatief, plezierig en 
effectief vissen is. Maar ik dwaal af. 
 
Bijzonder positief in dit boek is, dat het Verlaak 
er duidelijk om te doen is de lezer iets te 
bieden, in plaats van zichzelf op de voorgrond 
te plaatsen. Dat is heel wat anders dan de vele 
hengelportboeken die vooral lijken te zijn 
voortgekomen uit ijdelheid en de behoefte 
zichzelf te promoten (vooral de Britten en 
Amerikanen hebben daar een handje van). 
Nergens is de schrijver bezig ons zijn aantallen 
snoeken, lengtes en gewichten, persoonlijke 
records en meer van dat cijferwerk op te 
dissen, en dat is een opluchting. Typerend is 
een foto (op p.129) waarop Verlaak even snel 
een bijzonder imposante snoek voor de 
camera houdt om deze daarna weer heel snel 
terug te zetten, zonder tijd uit te trekken voor 
meten en wegen. Dit enerzijds omdat dat voor 
de snoek in dit geval het beste was, maar ook 
omdat het genieten van deze vangst voor hem 
voldoende was. Als je na het landen van een 
kapitale snoek tegen je vismaat kunt zeggen: 
"Laat die meetlat maar even achterwege, 't is 
een mooie vis", dan heb je waarachtig geleerd 
hoe je moet genieten en dat kwaliteit daarbij 
boven kwantiteit gaat. Ik kan dat erg 
waarderen. 
 
Heel plezierig en goed gelukt is ook het 
concept om andere ervaren snoekvissers te 
interviewen, veelal vissers die door hun 
pionierswerk veel aan het kunstaasvissen op 
snoek hebben bijgedragen. Dat interviewen 
gebeurt uitgebreid door het hele boek heen. En 
dan niet om over en weer succesverhalen uit 
te wisselen, en andere toffe onderonsjes waar 
de lezer verder buiten staat, maar om 
methodes en ervaringen met de lezer te delen 
en hem de soms moeizame weg naar 
resultaten duidelijk te maken. Dat levert veel 
boeiende inzichten en nuttige informatie op. 
Soms is die informatie heel gedetailleerd, maar 
soms valt er nog meer te leren van een 
minimaal antwoord. Zoals in een vraag over de 
keuze van kunstaas aan de even ervaren als 
eigenzinnige Steppie Wouters, die op een 
sympathieke manier uitblinkt in nukkigheid: 
- "Ik wil het toch even met je hebben over 
kleuren, Steppie." 
- "Gewoon licht of donker, klaar." 
 
Die korte mededeling wordt vervolgens bij het 
doorvragen natuurlijk wel toegelicht en daarbij 
is vooral van belang dat de uitspraak 
gebaseerd is op een jarenlange ervaring. Dit 
soort informatie is vooral ook waardevol omdat 
ze je ertoe aanzet zelf goed na te denken en 

geen 'wijsheden' over te nemen die hun gezag 
slechts ontlenen aan het feit dat ze jaar in jaar 
uit keer op keer in publicaties worden 
herkauwd. 
 

 
Ook antiek kunstaas komt in het boek nog 
voorbijzwemmen, zoals dit vroege 
exemplaar van Suick's Muskie Thriller 
 
Het boek bevat ook een hoofdstuk over 
Ierland. Dat heeft als titel 'Die malle Ieren' en 
dat is eigenlijk ook precies waar het over gaat. 
Op zichzelf is het wel een aardig hoofdstuk, al 
zal het vermoedelijk vooral degenen 
aanspreken die zelf wel eens in Ierland zijn 
geweest. Er worden wel verschillende wateren 
in beschreven, maar als bijdrage aan het 
inzicht in de praktijk van het snoekvissen 
aldaar heeft het naar mijn smaak minder te 
bieden dan Verlaak ons ongetwijfeld uit zijn 
langdurige ervaring op dat eiland had kunnen 
aanleveren. Misschien een beetje jammer, 
maar we kunnen dit hoofdstuk ook gerust zien 
als een ontspannen intermezzo tussen al het 
snoekengeweld, want onderhoudend is het 
wel. Aan het totaal van dit indrukwekkende 
boek doet dit hoofdstuk ook niets af: het boek 
staat als een huis en heeft bijzonder veel 
moois en interessants te bieden. 
 
Tot slot even op z'n Hollands over de centen. 
Het boek ESOX! telt 317 pagina's van 23 x 23 
cm, ingebonden in een harde kaft, en het kost 
40 euro. Geen verdoezelende 39,50 maar 
gewoon bammes 40 euro. En dat bedrag is het 
naar mijn mening zonder meer waard. Je krijgt 
daarvoor een uitstekend verzorgd boek met in 
woord en beeld een bijzonder rijke inhoud, een 
boek dat je waarschijnlijk nog vaak met plezier 
en interesse uit de kast zult trekken. Kort 
samengevat: dit boek is een belevenis. 
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