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Snoek die een met een Smileblade opgepepte, dode aasvis niet kon weerstaan.
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OOf u nu uw (kunst)aas bij voorkeur op 
de ‘ouderwetse’ manier wilt aanbieden, 
of dat u graag experimenteert, hangt 
natuurlijk van uw persoonlijkheid af. 
Maar wellicht bent u toch het beste af als 
u het nieuwe met het oude combineert. 
Natuurlijk zijn er dagen waarop het 
ene beter scoort dan het andere, maar 
beide methoden hebben hun voordeel. 
Standaard presentaties zonder attractors 
werken vaak het beste in helder water, 
terwijl propellers, kralen of breekstaaf-
jes beter in troebel water, in het donker 
en bij bewolkt weer, of op zwaar beviste 
wateren, waar iets meer van het aas 
wordt verlangd, tot hun recht komen. 
In zulke omstandigheden vormt natuur-
lijk aas dat is opgepept met propellers of 
andere kuntsmatige attractors vaak de 
sleutel tot succes.

Kralen
Gekleurde kralen van verschillende groot-
te en vorm kunnen het aantal gevangen 
vissen aanzienlijk vergroten. Zo visten wij 
op een dag op baars, maar veel gebeurde 
er niet. We zetten toen oranje kralen voor 
onze garnalen, en gedurende de daarop 
volgende uren waren wij de enigen die 
volop vis vingen. Later lieten onze vangs-
ten na en vingen de anderen op het water 
weer meer dan wij. We verwijderden daar-
op de kralen en begonnen weer te vangen. 
Later op de dag vielen de aanbeten echter 
helemaal weg. Pas toen wij lichtgevende 

kralen monteerden, gebeurde er weer iets. 
En alleen bij ons. Kralen kunnen dus het 
verschil uitmaken tussen vangen en niet 
vangen. Het is echter moeilijk aan te ge-
ven welke kleur en welke vorm er in een 
bepaalde situatie moeten worden geko-
zen. Maar oefening baart kunst.

Ratelkralen
Een ander type kraal waarmee wij be-
hoorlijk veel succes hebben gehad, zijn 
ratelende, lichtgevende en drijvende 
kralen, kortweg ratelkralen. Het geluid 
dat deze kralen veroorzaken, kan vaak 
de aanleiding voor een vis zijn om uit- 

Attractors
Er zijn op een iets moeilijkere dag veel manieren om een kunstaas 

attractiever te maken, of om een aasvis op te peppen. 

Akoestische en visuele ‘dope’, zoals bijvoorbeeld kralen, lichtjes en propellers, 

kunnen in sommige gevallen de vangsten opkrikken. 

Søren Beck en Jens Bursell hebben enkele jaren geëxperimenteerd met 

kunstmatige attractors voor natuurlijk aas en kunstaas.
Rechtsonder: breekstaafje, rechtsboven: 

Smileblades, daaronder: Mickey 

Mouse propellers, daarboven: kleine 

rotorpropellers, midden enkelbladige 

rotorpropellors, linksonder: 

fluorescerende tube, daarboven 

drijvende en suspenderende kralen, 

links: spinnerbladen, midden: klein 

doosje met ratelkralen, fluorescerende 

kralen en action discs.

Baars die een voorntje, versierd met een 

propeller en een suspenderende kraal pakte.
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DÉ ROOFVIS

lers een goede keuze. Vrijwel alle roofvis-
sen reageren er goed op, maar welk type 
en welke vorm er moet worden gekozen, 
hangt sterk van de situatie af. En hoewel 
er situaties zijn waarin u nauwelijks ver-
schil zult merken, zal het monteren van 
een juiste propeller toch in de meeste ge-
vallen voor extra vangsten zorgen.
De zogenaamde ‘Smileblades’ zijn lich-
te propellers, die nog het meeste doen 
denken aan een gebroken boomerang die 
is bedekt met glitterfolie. Door de hoek 
van de bladen te veranderen, kunt u voor 
verschillende draaisnelheden en daar-
mee voor verschillende vibraties onder 
water zorgen. Wij hebben deze bladen 
met wisselend succes voor snoek en baars 
gebruikt. En ook nu weer bleek dat ze 
het beste bij donker weer werkten, waar-
schijnlijk omdat ze bij zonnig weer voor 
teveel reflecties zorgen. Onlangs zijn deze 
Smileblades ook zonder reflectiestrips op 
de markt gebracht. En daarmee hebben 
we op zonnige dagen wel succes gehad.

Mickey Mouse
Een ander type propeller is de ‘Mickey 
Mouse’ en zoals voor alle andere pro-
pellers geldt, geldt ook hiervoor dat de 
resultaten ermee van water tot water 
kunnen verschillen. Het meeste succes 
hebben we met deze propeller geboekt 
bij het vissen op baars en dan in combi-
natie met een baarspaternoster. Mickey 
Mouse propellers zijn verkrijgbaar tot 
een lengte van slechts 5 tot 6 millimeter, 
hetgeen ze perfect maakt voor de visserij 
op baars. En ook al sorteren ze op som-
mige wateren geen merkbaar effect, het 
is ons ook nooit gebleken dat ze kwaad 
kunnen. Waarschijnlijk komt dat omdat 

Van de lichtgevende attractors is het breek-
staafje waarschijnlijk het effectiefst. Wij 
hebben herhaaldelijk door het gebruik  
van breekstaafjes uitstekende vangsten 
geboekt. Soms zelfs tien tot twintig keer 
meer vis dan andere sportvissers! Maar ik 
moet bekennen dat ook het omgekeerde is 
voorgekomen. Zoals altijd geldt dus dat u 
juist op een situatie anticipeert. Vist u met 
meerdere hengels, dan loont het altijd de 
moeite waard om met verschillende soor-
ten aas te vissen, met en zonder breekstaaf-
jes. En om daarna over te schakelen op 
hetgeen de meeste vis op die dag in de boot 
of aan de kant brengt. Voor snoek, baars en 
snoekbaars leveren breekstaafjes in het al-
gemeen het beste resultaat op in troebeler 
of dieper water en tijdens de schemering.

Propellers
Als u uw aas zowel visueel als akoestisch 
wilt oppeppen, dan is een van de propel-

eindelijk toe te slaan, zeker in iets troebe-
ler water waar de vis het (kunst)aas min-
der goed ziet. Het drijfvermogen van deze 
kralen kan worden gebruikt om u aas 
suspenderend te maken, waardoor de ac-
tie voor de vis nog aantrekkelijker wordt. 
Grote ratelkralen met een diameter van 
ongeveer één centimeter zijn het meest 
geschikt voor snoek, terwijl de kleinere 
exemplaren van 4 tot 5 millimeter beter 
voor baars en snoekbaars tot hun recht 
komen. Om het ratelend effect te opti-
maliseren, kunt u deze kralen het beste 
vrij schuivend op de lijn monteren.

Strips en breekstaafjes
Als de visserij op een dag toch al niet lek-
ker loopt, dan kan het geen kwaad om te 
experimenteren. Mogelijkheden zijn er 
immers meer dan genoeg. Zo zou u bij-
voorbeeld eens simpel met de kleur van 
uw haken kunnen experimenten. Dat 
kan soms tot bonusvissen leiden.
Stripjes die u uit een plasic zak hebt 
geknipt en die u dusdanig aan de dreg-
gen van uw kunstaas hebt gehangen dat 
ze ernaast of erachter fladderen, kun-
nen prima visuele attractors zijn, die op 
moeilijke dagen toch voor resultaat kun-
nen zorgen. De methode is simpel. Snijdt 
u een rood stripje van ongeveer 10 tot 
15 centimeter lang en 4 tot 5 millimeter 
breed uit een plastic zak, prik die op de 
haak en vist u verder. Verspeelt u de strip, 
dan verliest u niet meteen een kapitaal. 
En natuurlijk kunt u ook met andere 
kleuren en vormen experimenteren.

Een van de vele baarzen die met kunstaas met daarvoor een propeller werden gevangen.

Fluorescende jigkoppen werken tijdens de schemering.
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Dressuur en zo

ze iets ‘neutraler’ in het water werken. 
Op andere wateren hebben we met deze 
propellers echter meer dan uitstekend 
gevangen. Een goed voorbeeld daarvan 
is de beroemde snoekrivier in Zweden, 
de Lödde Å, waar onze vrienden Fredrik 
Stjärnkvist en Niklas Graberg, die op 
deze rivier snoeken tot 19 kilo hebben 
gevangen, volop met deze propellers 
hebben geëxperimenteerd. Niklas ving 
vijf snoeken van meer dan 20 pond en 
tot 30 pond toe in één weekend, terwijl 
Fredrik slechts kleine snoeken ving. En u 
mag raden wie Mickey Mouse propellers 
gebruikte. Visasen we met meer dan één 
hengel, dan hebben we altijd meer dan 
één Mickey Mouse propeller bij ons.

Rotorpropellers
Een derde en laatste type propeller is 
de zogenaamde rotorpropeller, met en-
kel of dubbel blad, waarbij het wel de-
gelijk schijnt uit te maken welk type je 
gebruikt. We hebben de propeller met 
dubbel blad veel voor de snoekvisserij 
gebruikt en vaak leverde ons dat toch 

vis op tijdens dagen waarop we met ge-
woon kunstaas nauwelijks tot resulta-
ten konden komen. En dat was dan ook 
nog meestal geen kleine vis. Rotorpro-
pellers zitten dus altijd in onze koffers. 
Wat snoekbaars betreft, is de propeller 
met enkel blad weer beter gebleken. Bo-
vendien is er nu een rotorpropeller op 
de markt waarin geur- of smaakstoffen  
kunnen worden gezet. Daarmee gaan we 
dit seizoen ook aan de slag.

Spinnerbladen
Natuurlijk kunnen ook gewone spinner-
bladen voor succes zorgen als deze voor 
een ander kunstaas worden gemonteerd. 
Voor snoek kiezen wij dan voor zilver, 
goud en rood. Maar ook bij gebruik van 
een dode aasvis kan een spinnerblad 
daarvoor voor extra ‘leven’ zorgen.

Hoe dan ook; als u gewend bent om en-
kel op de traditionele manier te vissen, 
dan kunnen de vele manieren waarop 
een (kunst)aas visueel en akoestisch kan 
worden opgepept, overweldigend lij-
ken. Maar als u het nooit probeert, dan 
zult      u ook nooit ontdekken hoe effec-
tief kralen, kleuren, propellers en licht 
kunnen zijn. En bedenkt u bij het expe-
rimenteren dat hoe extravaganter het 
geheel wordt, het ook des te extremer 
kan werken. In positieve of negatieve 
zin. Begint u daarom voorzichtig en vist 
u - indien mogelijk - met meerdere hen-
gels. Eén met en één zonder attractors. 
Op die manier ontdekt u al snel wat op 
een dag het beste werkt.

Jens Bursell

Attractors

Montage
Om propellers en spinnerbladen hun 
werk zonder al teveel frictie te laten 
doen, kunt u ze het beste tussen twee 
kraaltjes monteren die weer worden 
gestopt door rubberen stuitjes. Vooral 
metalen bladen en propellers kunnen 
de lijn beschadigen. Het is daarom aan 
te bevelen om regelmatig een stukje 
van de lijn te halen en het geheel op-
nieuw te monteren. Ook kunt u een 
iets dikkere lijn gebruiken, of een stuk 
fluorocarbon dat slijtvaster is. En even-
tueel een spinstangetje.
Het is belangrijk dat de diverse attrac-
tors het zetten van de haak niet hin-
deren. Een grote propeller die twee 
centimeter voor een dreg nummer 10 
wordt gevist, zal bijvoorbeeld de kans 
op het goed haken aanzienlijk vermin-
deren. De haak moet dan ook altijd 
voldoende ruimte krijgen. Kleine pro-
pellers worden meestal 3 tot 4 centi-
meter voor de haak gevist, terwijl een 
groot exemplaar voor snoek minstens 
8 tot 10 centimeter voor de dreg moet 
worden gemonteerd.

Een lach kan er wel van af met zo’n vis die een met een Smileblade versierde plug pakte.

Een Drachkovitch-takel met een breekstaaf werkt perfect in de schemering en in troebel water.
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