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Topdreggen

Mensen die mij kennen weten dat ik zaken bij het vissen graag 
perfectioneer, zodat alles optimaal werkt. Dat daarbij soms 
zogenaamde regels moeten wijken, laat mij koud. Een voorbeeld 
hiervan is het plaatsen van dreggen bovenop het kunstaas. 
Voordat ik hier specifiek induik, eerst nog even uitleg over nog 
een ander systeem dat hier min of meer voor gebruikt wordt, 
oftewel de release rig.

V
issend met hard kunstaas 
–zeker de grotere model-
len- is het bijna vanzelf-

sprekend dat je vis verspeelt. 
Eigenlijk is dit min of meer een 
geaccepteerd feit en proberen 
roofvissers er gewoonweg mee 
te leven; so be it...  Op een goede 
dag kun je zo 10 tot 30% van de 
gehaakte vissen verspelen en 
op slechte dagen kan dat 
tandenknarsend op-

lopen naar  70%. Soms schiet de 
vis pas los na een tijdje drillen, 
meestal echter zal dat al 1 tot 2 
seconden na de aanbeet gebeu-
ren. Er is geen wetenschappelijk 
onderzoek naar gedaan, maar 
o.a. op basis van eigen ervarin-
gen durf ik te zeggen dat 50% 
van alle gehaakte vissen ver-
speeld worden. 

Velen zullen dit toewijzen aan de 
veronderstelling dat de vis het 
kunstaas niet goed gegrepen 
heeft en misschien maakt dat het 
’verlies’ ook wel draaglijker. Deels 
is het denk ik ook zeker waar. 
Zelfs met het meest inginieuze 
systeem zul je vissen missen, 
maar het gebeurt veel te veel om 
je er bij neer te leggen. Ik ben er 
van overtuigd dat er iets funda-
menteels mis is met het traditio-
nele kunstaasvissen. Met andere 
woorden zet ik vraagtekens bij de 
dreggen van het kunstaas en met 
name de manier waarop ze be-
vestigd zijn. Met slechts de tus-
senkomst van splitringen zitten 
die namelijk behoorlijk gefixeerd 
en kan dat tijdens een dril tot 
een ongewenste hefboomwer-
king leiden, omdat het kunstaas 
van links naar rechts schiet als 
bijvoorbeeld een snoek zijn kop 
schudt.  Anders gezegd onthaakt 
de vis zichzelf met behulp van de 
weerstand van het kunstaas. 
Na enkele jaren van experimente-
ren kwam ik in 2007-2009 tot het 
concept van de release rig (zie 
foto) en kan ik nu zeggen dat het 
percentage van mijn verspeelde 

Ook voor rubber kunstaas 

biedt de release rig voordelen. 

effectief anti-wiereffectief anti-wier

Een semi-fixed systeem, nu 

met behulp van magneetjes, 

ontneemt het hefboomeffect 

van het kunstaas.
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vissen op het aantal gehaakte 
vissen op 5 tot 10 % ligt. 
In een notendop: Bij dit systeem 
kan het kunstaas vrij over de 
leader (of hoofdlijn) schuiven en 
onder het kunstaaslichaam zit 
een ‘semi-fixed’ takel met dreg-
gen, waarbij de achterste dreg 

er los achter bungelt. Dit alles is 
trouwens niet van invloed op de 
actie en werpeigenschappen van 
het kunstaas. 
Het succes van dit systeem zit 
hem vooral in de term ‘semi-
fixed’. Kijk maar eens op de foto 
naar het achterste bevestigings-
oog van de plug. Wat je hier 
ziet zijn feitelijk twee wartels; 
eentje zit met een splitring vast 
aan het kunstaas met daaraan 
vastgelijmd een stukje silicone 

tube, de andere wartel zit met 
een stukje fluorocarbon vast aan 
de takel en die wordt in de tube 
‘vast’ gedrukt. Bij een harde 
aanbeet of het flink kopschudden 
van een rover schiet de wartel 
(van de  takel) uit de tube en 
wordt de  takel van het kunstaas 

 gescheiden. De takel heeft zo vrij 
spel en het kunstaas kan aan een 
speldwartel vrij over de leader 
(of hoofdlijn) schuiven. Op deze 
manier is er dus weinig tot geen 
sprake meer van een hefboom 
effect van het kunstaas, wat de 
vangkans aanzienlijk doet stijgen. 

WIERTROEP

Inmiddels is er veel geschreven 
en gezegd over de release rig en 
wil je meer details over dit sys-

De magnet rig gebruik ik vooral 

wanneer ik op ondiep water vis 

met veel waterplanten.

Het maken van een release rig is makkelijker dan dat het 

er wellicht uit ziet. Allereerst is het de bedoeling dat het 

kunstaas vrij over de (fluorocarbon) leader kan schuiven. 

Zoals je ziet kan dat door middel van een speldwartel, 

waarbij het kunstaas in de speld hangt en het warteloog over 

de leader schuift en gestopt wordt door de lusknoop in het 

uiteinde van de leader. In de lus hangt vervolgens een takel 

met twee dreggen. Heb je te maken met een duiklip, dan is 

het slim om hier een groef in te zagen, waar de takel door 

heen loopt en weer uitschiet als er druk op komt te staan. 

Het semi-fixed principe zit hem vooral in de achterkant (zie 

close up). Aan het achterste bevestigingspunt van de plug zit 

met tussenkomst van een splitring een wartel bevestigd met 

daaraan vastgelijmd een stukje siliconen tube. De andere 

wartel zit met een stukje fluorocarbon vast aan de takel en 

zit ‘vast’ gedrukt in de tube. Bij een harde aanbeet of het 

kopschudden van een vis schiet die laatste wartel uit de tube 

en wordt het kunstaas van de takel gescheiden.

RELEASE RIG

Doordat de haken los van het kunstaas 

hangen, kun je dundradige dreggen 

gebruiken, die beter indringen.

Het semi-fixed systeem van de 
release rig met behulp van een 

stukje silicone tube.

Op deze manier is er dus 
weinig tot geen sprake meer 

van een hefboom effect.

De release of magnet rig kan zeker 

uitkomst bieden bij de relatief 

zachte bekken van baarzen. 
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Het is de bedoeling dat de 

takel pas losschiet bij een 

aanbeet of het kopschudden 

van de roofvis. Neo-magneten 

boden uitkomst.

teem, dan verwijs ik je naar mijn 
website www.bursell.dk. Onder-
tussen heb ik niet stilgezeten en 
ben ik gaan doorontwikkelen. 
Vervolgens kwam ik terecht bij 
nog een traditioneel gegeven 
op het gebied van kunstaas. In 
vrijwel alle gevallen zijn namelijk 
de dreggen aan de onderkant 
van het kunstaas bevestigd. In 
principe niks mis mee, omdat dit 
ook naar mijn mening de beste 
inhakingsmogelijkheden biedt. 
Toch denk ik dat er situaties zijn, 
waarbij het beter zou zijn als de 
dreggen aan de bovenkant zitten. 
Bijvoorbeeld in een water met 
veel waterplanten. Nemen we 
als uitgangspunt het neerkomen 
van het kunstaas en het daarna 
weer binnendraaien, dan heeft 
‘wiertroep’ de neiging om langs 
de lijn en de onderkant van het 
kunstaaslichaam weg te glijden. 
Heb je twee of misschien wel 

drie dreggen onder het kunstaas 
hangen dan is het geen wonder 
dat er een hoop groen aan kan 
blijven hangen. Stel je nu de 
situatie voor dat de dreggen 
niet onder je kunstaas hangen. 
Vanzelfsprekend zul je het wier-
probleem zodoende minimalise-
ren, zonder dat je over hoeft te 

stappen naar allerlei bestaande 
anti-wier systemen, waarbij er 
grote concessies worden gedaan 
aan de inhakingskansen, denk 
aan softjerks.
Zitten de haken bovenop, dan zul 
je vissend met liploze pluggen 
–bijvoorbeeld jerkbaits- nauwe-
lijks nog wier oppakken. Oké, 
heeft je kunstaas wel een duiklip 
dan kan dat nog het geval zijn, 
maar dat zal zeker veel minder 
zijn dan met de dreggen aan de 
onderkant van het kunstaas. 

Ook vissend vlak tegen een 
harde bodem zouden dreggen 
bovenop het kunstaas het over-
wegen waard kunnen zijn. Stel 
je een plugje voor dat praktisch 
tegen de bodem stuiterend wordt 
binnengevist. Zitten de dreggen 
aan de onderkant, dan zou dat 
betekenen dat ook de haakpun-

ten continu met de harde bodem 
in botsing komen en snel bot 
worden. Verder zal het risico op 
vastzitters veel hoger zijn, dan 
wanneer de dreggen bovenop be-
vestigd zouden zitten. Datzelfde 
geldt voor een visserij waarbij je 
een zinkende plug continu even 
tot op de bodem laat zinken.
Ook voor bepaalde pluggen met 
een steile duiklip (haaks op het 
lichaam geplaatst) zag ik toepas-

singen. Zo denk ik bij die model-
len dat het voordelig uitpakt wan-
neer je de voorste dreg aan de 
bovenkant van de plug bevestigd 
in plaats van dat je hem aan de 
onderkant laat hangen. Uit erva-
ring weet ik dat zeker snoeken 
de neiging hebben om vooral het 
kopstuk van kunstaas aanvallen, 
waarschijnlijk omdat ze prooivis-
sen met de kop eerst inslikken. 
Hoe groter en haakser de duiklip 
op het kunstaas zit en hoe dichter 
de voorste dreg hier tegen aan 
zit, des te slechter de inhakings-
kans, omdat de duiklip feitelijk in 
de weg ligt voor de roofviskaken 
om goed door te bijten tot op de 
dreg. Een goed voorbeeld van een 
dergelijk model is de Butch van 
Savage Gear, waarbij ik er van 
overtuigd ben dat je meer kans 
van slagen hebt, wanneer je de 
voorste dreg op het kopstuk van 
deze plug monteert.  

MAGNETEN

Ik ben er zeker van adering no-
dig is om dit goed tot uiting te 
laten komen en hiervoor had ik 

het concept van de release rig 
in gedachten. Sinds 2008 ben 
ik al bezig met het gebruik van 
magneetjes voor mijn release 
rigs en ontstond de magnet rig. 
Overigens, zonder het van elkaar 
te weten zag ik in Rovers nr. 1 dat 
ook Stefan Gockel experimenteert 
met magneetjes voor zijn soft-
baits. Hoe dan ook, voor situaties 
waarbij de dreggen beter aan 
de bovenkant van het kunstaas 
kunnen zitten, denk ik dat je hier 
het best het release-rig concept 
voor kunt nemen, dus weer semi-
fixed, maar dan nu met behulp 
van magneetjes. Op deze manier 
benut je voordelen (niet alle), die 
je ook hebt met de release rig. 
Het voornaamste wat dit betreft 
is dat het hefboom effect wegvalt 
bij het drillen van een vis. Net als 
bij de release rig, schiet de takel 
ook bij de magnet rig los van het 
kunstaas bij een harde aanbeet of 
het kopschudden van de rover. 

HARDE KAKEN

Laat ik voorop stellen dat ik over 
het algemeen zal kiezen voor 
dreggen die aan de onderkant 

van het kunstaas bevestigd zijn. 
In de meeste gevallen namelijk 
wordt het kunstaas van onder 
af aangevallen.  En zitten de 
dreggen bovenop, dan zit het 
kunstaas een goede inhaking 
in de weg. Bovendien zul je de 
vis met de magnet rig vooral in 
bovenkaak haken, waar de kaak 
in zijn totaliteit harder is en de 
dreg dus moeizamer vastigheid 
vindt. De onderkaak heeft naast 
de harde kaakrand wat dat be-
treft  ook wat zachtere stukken 
waar je makkelijker vlees pakt.  
Alleen wanneer nodig zal ik 
daarom kiezen voor haken bo-
venop. Een dergelijke situatie 
doet zich bijvoorbeeld voor als ik 
ga vissen op ondiep water met 
waterplanten, die hoog in het 
water staan of als ik het kunst-
aas echt dicht tegen de bodem 
aan wil bieden. In beide gevallen 
zal het kunstaas min of meer 
vanaf dezelfde diepte aangeval-
len worden, als waar het kunst-
aas zwemt. In dat laatste geval 
is dat logisch, de vissen waarop 
we mikken liggen zelf ook nage-
noeg op de bodem.

Bij de Butch van 
Savage Gear zou de 
duiklip de onderste 
dreg in de weg 
zitten, dus dan de 
dreg maar bovenop.

Zonde als je zo’n vis verspeelt, 

omdat hij zich lost op de 

weerstand van het kunstaas. Een extra fluorocarbon 
‘weed-loop’, opdat de 
duiklip geen wier oppakt. 

Zitten de haken bovenop, 
dan zul je nauwelijks nog 

wier oppakken. 

Ik monteer de dreggen uitsluitend 

bovenop als het nodig is. 
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op dezelfde diepte zwemt als de 
zwemdiepte van het kunstaas. 

DUNDRADIG

Of de magnet rig ook gebruikt kan 
worden voor de bevestiging van 
dreggen onder het kunstaas? Ze-
ker, toch geef ik dan de voorkeur 
aan mijn klassieke release rig.
Dat heeft vooral te maken met de 
achterste loshangende dreg bij 
dit systeem. Die heeft namelijk 
alle ruimte en zo kan ik daar een 
kleinere, dundradige dregmaat 
voor kiezen, die veel beter prikt, 
want hoe dunner de draad, des te 
beter de indringcapaciteiten. 

De magnet rig gebruik ik uitslui-
tend voor dreggen aan de boven-
kant en hierbij dus geen loshan-
gende dreg. In plaats daarvan 
zit de achterste dreg dicht tegen 
het kunstaaslichaam geplakt 
en ben ik gedwongen te kiezen 
voor een wat grotere dreg met 
wijdere haakbochten. Bovendien 
moet de dreg semi-fixed aan het 
magneetje blijven plakken en 
vanzelfsprekend betekent meer 
metaalmassa dat de dreg beter 
vast blijft zitten. De bedoeling al 
met al is dat hij niet los laat bij 
het werpen of binnendraaien van 
het kunstaas. 
Met deze achtergrond zal ik 
-wanneer ik op snoek vis- bij dit 
systeem zelden kiezen voor dreg-
gen die kleiner zijn dan maatje 4. 
Omdat we met magneten werken 

Het grootste verschil met de release rig is dat de takel met 

dreggen bij de magnet rig ‘semi-fixed’ vastgemaakt is met 

behulp van NEO-magneetjes in plaats van met een stukje 

silicone tube. Voor op de achterkant van het kunstaas 

gebruik ik vaak een wat grotere maat dreg, of in dit geval 

een zogenaamde Scorcip Sure Set Hook van VMC. Ik heb 

de indruk dat deze dreg bij een aanbeet verder achter in de 

bek van een rover terecht komt en daar zitten toch zachtere 

delen en met een wijdere haakbocht heb je dan betere 

houvast. Bij dit type assymetrische dreg is het aan te raden 

een stukje voorgevormd ijzer aan de haaksteel te lijmen, 

zodat deze dreg beter aan de magneet vast blijft zitten. 

Eventueel kun je nog kiezen voor een extra dreg in het 

midden, maar dat is niet noodzakelijk. 

MAGNET RIG

Voor een juiste bevestiging 
van de Sure Set Hook plak 
ik met epoxy lijm een stukje 
voorgevormd ijzer op de dreg. 

De dreg op de achterkant mag 
wat groter zijn voor betere 
inhaking achter in de bovenkaak.

is het ook noodzakelijk aandacht 
te besteden aan het materiaal 
van de dreg; ze moeten natuurlijk 
wel semi-fixed aan de magneet 
blijven plakken. Wat dat betreft 
hebben dreggen met een nikkel 
finish de beste eigenschappen. 
Mijn voorkeur gaat uit naar de 
extreem scherpe T13 of T18 
dreggen van Gamakatsu. 
Voor de te gebruiken magneet-
jes raad ik de zogenaamde 
NEO-magneten aan, die je met 
epoxy-lijm op het kunstaas vast 
kunt lijmen. Over de verdere 
montage van de magnet rig kan 
ik kort zijn, de takel is namelijk 

nagenoeg hetzelfde als die van 
de release rig. Eigenlijk is het 
enige grote verschil dat je de 
takel semi-fixed aan magneetjes 
vastmaakt, in plaats van gebruik 
te maken van een silicone tube. 
In totaliteit ziet het er ingewikkel-
der uit, dan het is. Toegegeven, 
het kost even tijd om te maken, 
maar ik wil gewoonweg niets aan 
het toeval overlaten. Neem de re-
lease rig als voorbeeld. Ik zou het 
mezelf niet kunnen vergeven als 
ik een monstervis verspeel, om-
dat de manier waarop de dreggen 
bevestigd zijn te wensen over 
laat. Zo ook ga ik op ondiep water 
met veel begroeiing liever effec-
tief om met mijn vistijd in plaats 
van dat ik wier sta te harken…

Jens Bursell

Ze moeten natuurlijk 
wel semi-fixed aan de 

magneet blijven plakken.

Op ondiep water met waterplan-
ten –een hotspot voor snoek- is 
dat misschien moeilijker voor 
te stellen. De snoeken liggen 
inderdaad net wat dieper tussen 
de waterplanten, maar daardoor 
hebben ze een beperkt zicht en 

zien ze het kunstaas slechts in 
een flits voorbijkomen. Het ge-
volg is vaak dat de snoek stijgt 
en boven de waterplanten langs 
de achtervolging inzet, waarbij 
hij een flinke boeggolf maakt, 
voordat hij definitief toehapt en 

De magnet rig op een 
ondiep lopende 4play 
van Savage Gear. 


