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Het aantal aanbeten nam bij de auteur aanzienlijk 

toe door te kiezen voor de juiste onderlijn.



Onderlijnen

en lichtreflexen. De tactiek heeft zijn 
voordelen in troebeler water en tijdens 
de schemering.
In principe weerspiegelen genoemde tac-
tieken een nieuwe onderdeel in de eeu-
wige discussie ‘imitatie of provocatie’.

Fluorocarbon
Fluorocarbon is een materiaal dat meer 
dan 25 jaar geleden werd ontwikkeld en 
in de jaren ‘90 in de zeevisserij op bijvoor-
beeld tonijn populair werd. In de laatste 
jaren wordt fluorocarbon echter voor veel 

meer vismethoden inge-
zet, waarbij een onzicht-

baarheid van de on-
derlijn een rol speelt.

BBij de kunstaasvisserij wordt er op be-
hoorlijke schaal geëxperimenteerd. 
Vreemd is het dan ook dat dat bij de vis-
serij met aasvissen vrijwel niet gebeurt. 
Toch betekent variëren en anticiperen op 
verschillende situaties ook bij deze visse-
rij dat het aantal aanbeten toeneemt. En 
zoals bij elke andere visserij bestaat er 
ook voor het vissen met aasvissen geen 
standaardmateriaal dat onder alle om-
standigheden perfect functioneert. Om 
traditionele stalen onderlijnen in alle 
omstandigheden in te zetten, is dus geen 
goede manier van aanpak als de vangst-
kansen geoptimaliseerd moeten worden.
Als ik de innovaties met betrekking tot 
de snoekvisserij met natuurlijk aas wil 
samenvatten, komt het grof gezegd op 
twee totaal tegenovergestelde principes 
neer. Ten eerste is dat een zo natuurlijk 
mogelijke presentatie en minimale her-
kenbaarheid voor de roofvis en ten twee-
de maximaal opvallen door trillingen 
en geluid. Beide methoden werken, zij 
het elk op een daarvoor geschikt mo-
ment.
Het eerste principe moet de presenta-

tie van de aasvis dusdanig optimaliseren 
dat die zich in het water zo natuurlijk 
mogelijk gedraagt. Daartoe dienen de 
onderdelen van de onderlijn zo fijn en 
onopvallend mogelijk te zijn. En daarom 
worden nu zeer soepele stalen onderlij-
nen en onderlijnen van fluorocarbon in-
gezet, alsook een combinatie van beide 
materialen. Die combinatie is bedoeld 
voor zeer helder en druk bevist water.
Het tweede principe bewandelt een ge-
heel andere weg en voorziet erin dat 
de aasvis extra opvalt, en 
wel op een volkomen on-
natuurlijke wijze door 
middel van ratelaars, 
kralen, spinnerbladen 

Onderlijnen
Aas, hengels, molens en lijn 

krijgen in het algemeen behoorlijk 

veel aandacht bij het vissen met 

aasvissen op snoek, terwijl een klein 

onderdeel het veelal met minder 

moet doen: de onderlijn. En dat 

terwijl die beschermende onderlijn 

dé bepalende factor is om een snoek 

veilig te landen. Tijd derhalve om 

Jens Bursell nader over onderlijnen 

aan het woord te laten.
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Dat fluorocarbon inderdaad moeilijker 
door vissen wordt gezien, komt door de 
lichtbrekingsindex van het materiaal, 
die met 1,42 veel dichter bij die van 
water (1,3) ligt dan traditioneel nylon 
(1,52). Fluorocarbon is ook een dichter 
en minder poreus materiaal dan nylon. 
Dat bevordert het zinken van de lijn. 
Bovendien neemt fluorocarbon minder 
water op, waardoor de knoopvastheid 
van nat en droog fluorocarbon bijna 
identiek is. Daarnaast is fluorocarbon 
ook nog robuuster en heeft het een 
grotere slijtvastheid. En daarmee is 
fluorocarbon prima materiaal voor het 
maken van onderlijnen.
Het nadeel van fluorocarbon is dat het 

duidelijk stijver is dan nylon en het een 
duidelijk geheugen heeft. Dat leidt tot 
een groter risico op lijnbreuk als de lijn 
is geknikt of gekringeld. Deze nadelen 
in combinatie met de hoge prijs kun-
nen als oorzaak worden gezien dat flu-
orocarbon zelden als hoofdlijn wordt 
geproduceerd.

Soepel staaldraad
Wat betreft onderlijnen gaat mijn 
voorkeur uit naar materiaal dat de na-
tuurlijke presentatie van een aasvis 
ondersteunt. Traditioneel, zevendradig 
staaldraad is helaas relatief stijf, kan 
gemakkelijk knikken en bezit een groot 
geheugen. Dat leidt ertoe dat een aasvis 

niet echt op een natuurlijke wijze kan 
worden gepresenteerd. Dit probleem 
doet zich minder voor bij het relatief 
nieuwe 7x7 materiaal. Dit staaldraad 
is soepeler en heeft minder geheugen. 
Vooral kleinere aasvissen laten zich 
daarmee beter presenteren. Dat bleek 
al vrij snel toen mijn vismaat en ik 
hiermee aan de slag gingen. We kregen 
beduidend meer aanbeten bij de visser-
rij op snoek en bij het vissen op snoek-
baars, waarbij wij altijd voor de zeker-
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Perfect gehaakt doordat bij het aanslaan de haken meteen uit de aasvis kwamen.

Combinatie-onderlijn
Bij de traditionele combinatie-onderlijn 
worden het soepele staaldraad en 
de fluorocarbon onderlijn met een 
twee- of driedubbele chirurgen- of 
waterknoop met elkaar verbonden.
1.  De uiteinden van de lijnen worden 

parallel aan elkaar gelegd en 
overlappen elkaar ongeveer 15 tot 
20 centimeter.

2.  Daarin wordt een halve slag gelegd.
3.  Er worden vervolgens twee of drie 

wikkelingen door de halve slag 
gemaakt.

4.  Het overstaande einde met een 
schaartje kort afknippen.

5.  Voor de zekerheid met secondelijm 
vastzetten.

6.  Drie wikkelingen voor het maken 
van een eventuele lus aan de andere 
kant van het staaldraad.
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Getwiste onderlijn
1.  Allereerst een lus in het staaldraad 

leggen.
2.  Dan de lus door het oog van de 

wartel halen.
3.  Vervolgens aantrekken.
4.  Het staaldraad kan nu worden 

getwist.
5.  Het uiteinde kort met een schaar 

afknippen.
6.  Als een gecoate onderlijn wordt 

gebruikt, de coating voorzichtig 
laten smelten.

heid ook een staaldraad monteren, 
kwam het voordeel van dit materiaal 
nog duidelijker aan het licht.
Vissen wij slepend of driftend op hel-
der water, of stationair vanaf de kant, 
dan gebruiken wij langere onderlijnen 
en meestal zijn die dan een combina-
tie van staaldraad en fluorocarbon. In 
sommige gevallen is de onderlijn zelfs 
2,50 meter lang. Het voordeel van deze 
combinatie is enerzijds dat het korte, 
flexibele stuk staaldraad soepel genoeg 
is om een onopvallende presentatie en 
minder loslaters mogelijk te maken 
en anderzijds dat de verbinding zon-
der wartel met het bijna onzichtbare 
fluorocarbon minder argwaan bij de 
roofvis wekt. Er hoeft zich nu dus nog 
maar 15 tot 20 centimeter staaldraad 
direct voor de aasvis te bevinden om 

een bijzonder onopvallende presentatie 
te krijgen. Omdat voor het staaldraad 
fluorocarbon met een hoge slijtvast-
heid is gemonteerd, hoeven we ons veel 
minder zorgen te maken voor het geval 
een snoek meer dan het staaldraad naar 
binnen werkt.
Door de lengte van de onderlijn kan de 
beweging van de aasvis aanzienlijk wor-
den beïnvloed. Slepen wij in relatief troe-
bel en ondiep water, dan is het verstan-
dig om te vissen met korte onderlijnen 
van 40 tot 50 centimeter, gemeten tot 
aan de eerste dreg of enkele haak. Hier-
door wordt de bewegingsvrijheid van de 
aasvis ingeperkt en de kans vergroot om 
een roofvis goed te haken. Omgekeerd is 
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een lange onderlijn of een combinatie 
van staal en fluorocarbon een voordeel 
bij het slepen op groot open water, of 
bij het stationair vissen vanaf de kant. 
Daarbij kan het soms goed zijn om een 
onderlijn van 2,50 meter te gebruiken.
Bij het slepen hebben wij uiterst zelden 
meegemaakt dat een snoek de volledige 
stalen onderlijn in zijn bek had, maar bij 
het driftend en stationaire vissen is het 
risico van het gebruik van een gecombi-
neerde onderlijn groter, aangezien de 
snoek de aasvis dan dieper naar binnen 
werkt. In dat geval gebruiken wij stalen 
onderlijnen van 30 tot 60 centimeter, 
waaraan zich fluorocarbon bevindt van 
minstens 50/00.

Wellicht had deze vis nooit de aasvis gepakt als hij niet zo opvallend was geweest.



Dé ROOFVIS

34 3534 35

Extra opvallend
Streven wij bij bovenstaande naar een zo 
natuurlijk en onopvallende presentatie, 
in de loop van de afgelopen jaren hebben 
wij echter ook geëxperimenteerd met 
spinnerbladen, propellers en ratelaars 
voor de aasvis. En wel met succes! Door 
systematisch te testen bleek weliswaar 
dat het niet altijd zinvol is om het 
geheel met lichtreflexen, geluiden 
en kleuren op te peppen, maar op de 
juiste manier toegepast, kan die extra 
attractiewaarde de vangsten meer dan 
verdubbelen.
Wat dit aangaat, wil ik u verwijzen naar 
Dé Roofvis 42, waarin ik de werking 
van deze ‘attractors’ uitvoerig uit de 
doeken heb gedaan. Op deze plek wil 
ik nu verder gaan met het op de juiste 
manier op de takel zetten van een 
aasvis, want een goede onderlijn alleen 
is waardeloos als daarmee de aasvis niet 
op de juiste manier wordt aangeboden. 
Uiteraard is het takelgedeelte van de 
onderlijn afhankelijk van de grootte 
van de aasvis. Dat wil zeggen dat wij 
soms een enkele haak en twee dreggen 
gebruiken en soms een enkele haak 
en een dreg. Dat neemt niet weg dat 
wij in 90% van de gevallen de aasvis 
op dezelfde manier op de takel zetten 
De enkele haak wordt heel even door 
het neusje van de aasvis gehaald en de 
dreg iets zijdelings in de flank geprikt 
bij een kleinere aasvis en de tweede 
dreg bij de staart van een grote aasvis. 
Aangezien de meeste kracht bij de 
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Onderlijn met sleeves
1.  Eerst de onderlijn door de sleeve 

halen.
2.  Dan de onderlijn door het oog van 

de haak halen en dan terug door de 
sleeve, zodat een lus ontstaat.

3.  Voor de zekerheid wordt het uiteinde 
nog een keer door de sleeve gevoerd.

4.  Hoewel op de foto een gewone 
puntbektang wordt gebruikt, 
kunt u beter kiezen voor een echte 
sleevetang, waarmee de randen van 
de sleeve en daarmee de onderlijn 
niet worden beschadigt.

5.  Tenslotte met een splitring op 
stevigheid controleren.

aanslag altijd op de eerste dreg wordt 
(of moet worden) uitgeoefend, dient de 
enkele haak direct en de dreg meteen 
daarop ook uit de aasvis los te komen. 
Blijft de dreg in de aasvis steken, dan 
resulteert het aanslaan vaak in een 
misser en als dat niet gebeurt, dan kan 
het gewicht van de aasvis voorkomen 
dat de haakpunten diep genoeg in de 
snoekenbek doordringen, waardoor 
de vis tijdens de dril het hele spul kan 
kwijtraken.
Indien wij bij kleinere aasvissen gebruik 
maken van een takel met enkele haak en 
dreg, komt de dreg altijd op tweederde 
van de lengte van de aasvis naar de staart 
toe en een tot twee centimeter vanaf de 
buik naar boven in de aasvis te zitten. 
Het staaldraad tussen de enkele haak 
en de dreg moet daarbij gestrekt zijn, 
zodat de bij de aanslag veroorzaakte 
druk over beide haken wordt verdeeld. 
Het staaldraad tussen de haak en dreg 
mag echter ook weer niet te strak 
zijn, aangezien anders de natuurlijke 
beweging van de aasvis teniet wordt 
gedaan. Bovendien dienen op de plaats 
waar de dreg in de aasvis komt de 
schubben te worden verwijderd, zodat 
de dreg nog gemakkelijker los komt bij 
de aanslag.
Een belangrijk detail is ook nog dat 
bij gebruik van een takel waarbij 
de knotless knot is toegepast, het 
staaldraad niet aan de kant van de 
haakpunt die in de aasvis zit naar 
buiten komt, maar precies andersom. 
Op die manier zal de haak nog sneller 
uit de aasvis komen.
En daarbij ben ik aangekomen bij de 
diverse manieren om een onderlijn te 
fabriceren. En aangezien foto’s in dit 
geval veel meer zeggen dan duizend 
woorden, wil ik u dienaangaande 
verwijzen naar de bijgaande foto’s en u 
ter afsluiting willen adviseren om eens 
kritisch naar uw onderlijnen te kijken. 
Misschien heb ik u met dit artikel 
enkele bruikbare adviezen gegeven.

Jens Bursell
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Knotless  

knot-onderlijn met 

dreg en enkele haak
1.  Het staaldraad door het oog van de 

dreg halen en parallel aan de haak-
steel leggen. Het voorste deel van het 
staaldraad wordt teruggevoerd over 
het punt waar de haken van de dreg 
aan elkaar zijn gelast.

2.  Wikkel nu vier keer om de haaksteel 
en voer het staaldraad weer door het 
oog van de dreg. Voorzichtig aantrek-
ken om de wikkelingen netjes langs 
elkaar te krijgen.

3.  Haal vervolgens de onderlijn door het 
oog van een enkele haak, en wel zo 
dat het uiteinde aan de kant van de 
haakpunt naar buiten komt. Houdt 
de haak op de gewenste afstand van 
de dreg vast.

4.  Maak achtwikkelingen terug over de 
haaksteel.

5.  Voer de onderlijn vervolgens weer 
door het oog van de haak. Zorg ervoor 
dat de onderlijn weer aan de kant van 
de haakpunt door het oog gaat.

6.  Schuif een 8 tot 10 mm lang en 1,5 tot 
2 mm dik stukje siliconenslang over 
de wikkelingen van de knotless knot. 
Hierdoor worden de wikkelingen ge-
fixeerd, waarbij het oog nog vrij blijft. 
Knoop tenslotte aan het eind van de 
onderlijn een lus.
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Natuurlijk geldt het gebruik van de juiste onderlijn niet alleen voor het vissen op snoek.


