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HHet hoeft niet te verbazen dat een aasvis 
een perfect aas is voor grote, visetende 
rovers. Zo’n aasvis is namelijk ‘the real 
stuff’. Het uiterlijk is perfect, hij beweegt 
op de gewenste manier en hij ruikt goed. 
Daarom is het vissen met aasvissen ook ge-
woon de beste manier als het op attractivi-
teit aankomt. Maar ook al kan het vissen 
met een aasvis extreem effectief zijn wat 
het aantal aanbeten betreft, veel minder 
effectief is het als wordt gekeken naar het 
aantal gelande vissen. Het probleem is dus 
niet om aanbeten te krijgen, maar om die 
aanbeten om te zetten in een gelande vis.

Het basisprobleem
Een van de belangrijkste redenen waarom 
het moeilijk is om de haken te zetten, is 
dat bij een aanbeet een snoek zijn kaken 
bijna onwrikbaar om een aasvis sluit om 
er zeker van te zijn dat de prooi niet meer 
kan ontsnappen. En als zo’n aasvis tussen 
de kaken van een snoek is opgesloten, is 
het bijna onmogelijk om de haken goed te 
zetten. Alleen als je zo hard aanslaat dat de 
haken uit de aasvis los komen, of dat zowel 
aasvis als haken door de bek van de snoek 
schuiven, heb je een kans om een snoek 
ook daadwerkelijk te haken. In veel geval-
len ben je niet in staat om genoeg druk 
op de takel uit te oefenen om de haken, of 
haken en aasvis, in beweging te krijgen. Na 
een paar seconden vermindert de snoek de 
druk op de aasvis, omdat hij merkt dat er 
iets niet klopt en omdat de haken nog niet 
zijn gezet, is het voor hem erg gemakkelijk 
om het geheel van aasvis en takel weer uit 
te spuwen. En dan sta je daar in je boot met 
al je talenten, terwijl je hoofd steeds roder 
wordt van vertwijfeling. En die kleur van je 
gezicht wordt er niet natuurlijker op, als 
het al nummer zeven is die je die dag lost.
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natuurlijk aas

Vang meer snoek met Iedereen die met een dode aasvis op snoek vist, weet dat het percentage aan vis dat aanbijt, maar niet goed wordt 

gehaakt en wordt verspeeld, frustrerend hoog kan zijn. En zeker als er met grote aasvissen wordt gevist. Dit probleem 

wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat de haken niet goed kunnen worden gezet, omdat de snoek de 

aasvis klem tussen zijn kaken heeft. Jens Bursell heeft dit probleem tot een minimum beperkt en vangt meer vis, en 

wel met de semi-glijdende release rig met Twinex dreggen.

Dit probleem is ook de reden dat snoekvis-
sers die met natuurlijk aas vissen in het 
algemeen van tamelijk zware en harde 
hengels gebruik maken, hengels die met 
het oog op de vechtcapaciteiten van zelfs 
grote snoeken een paar maten te groot 
zijn. Met deze hengel is het weliswaar 
iets gemakkelijker om de haak te zetten, 
maar hij lost het probleem nog steeds 
niet afdoende op. Bovendien, hoe zwaar-
der en harder je een hengel kiest, des te 
waarschijnlijker wordt het dat je de vis 
tijdens de dril verspeelt. Daarmee worden 
namelijk de haakwonden groter, terwijl 
het gebrek aan demping ervoor zorgt dat 
de haken eerder lossen.
Een andere reden voor het niet haken van 
een vis is de situatie waarbij de snoek een 
aasvis bij de staart grijpt. Om dit probleem 
op te lossen, kan echter een lange, vrijhan-
gende stinger worden ingezet.

Losjes aanzetten van aas 
aasvis

Snoekvissers zijn bekend met voornoemd 
probleem en proberen dat normaal ge-
sproken te verminderen door de aasvis 
heel los op de haken van de dreggen van de 
takel te zetten om die er bij het aanslaan 
sneller uit te laten komen. Het probleem 
met deze tactiek is echter – en dan vooral 
voor minder ervaren snoekvissers – dat je 
snel een aantal aasvissen kunt verliezen, 
omdat ze gewoon tijdens het vissen van 
de takel vallen. En wat het probleem dan 
nog erger maakt, is dat je dan vele uren 
kostbare vistijd kunt verspelen doordat je 
zonder aas vist. En iedereen weet dat het 
in de winter wel eens lastig kan zijn om 
aan voldoende aasvissen te komen. Het los 
op de takel zetten van de aasvis is dus ook 
niet de oplossing van het probleem.
Al vele jaren geleden sprak ik met mijn 
vismaat Søren Beck over dit schijnbaar 
onoplosbare probleem. Op een dag, toen 
we het er weer eens over hadden, besloten 

we daarom te gaan experimenteren met 
de toen nieuwe Twinex dreggen van Ga-
makatsu. Bij deze dreggen is een van de 
haken een stuk kleiner en fijner van draad 
en staat ook nog eens precies omgekeerd 
ten opzichte van de andere twee haken. 
Het voordeel van deze dreggen is net zo 
duidelijk als het probleem. Deze dreggen 
haken fantastisch, omdat de haak die de 
aasvis vasthoudt, precies de goede kant op 
wijst. Bij het aanslaan komt die dan ook 
heel gemakkelijk uit de aasvis, waardoor 
de twee andere haken de snoek veel snel-
ler haken. Maar dit voordeel heeft natuur-
lijk ook weer zijn nadeel. Werpen met 
aasvissen aan Twinex dreggen gaat niet, 
zonder de aasvis kwijt te raken. 

Uitzetten
Bij het vissen vanuit een boot is het geluk-
kig niet nodig om een aasvis uit te wer-
pen. Die wordt gewoon overboord gezet 
en daarna uitgevaren. Op deze manier 
blijft de aasvis aan de kleinere haken van 
de Twinex dreggen zitten. Al bij onze eer-
ste experimenten met deze dreggen werd 
duidelijk dat het aantal verspeelde vissen 
duidelijk afnam. Maar zoals al te voorspel-
len was, verloren we ook een behoorlijk 
aantal aasvissen en daardoor kostbare 
vistijd, omdat we het verlies van de aas-

Jens Bursell vangt met zijn release rig ook 

beduidend meer snoek als hij met natuurlijk 

aas vist.

Met slechts weinig kracht komen de dreggen 

toch los en maken de inhakingskans 

aanzienlijk groter, ook al houdt de snoek zijn 

kaken stijf op elkaar.



Vang meer snoek met natuurlijk aas

In de meeste gevallen zal de hier 
beschreven takel met twee Twinex 
dreggen voldoen, als er een direct 
achter de kieuwen in de rug van de 
aasvis wordt geprikt en de tweede in 
de buurt van de staart. Maar merk je 
dat de snoek de aasvis bij de kop wil 
grijpen, dan kun je de takel verbete-
ren door het monteren van een ver-
lengde ankerhaak, waardoor de eerste 
Twinex dreg in de kop van de aasvis 
kan worden geprikt. Het enige dat je 
daartoe hoeft te doen, is het monte-

vis niet hadden opgemerkt. Om een lang 
verhaal kort te maken, we schoten er niet 
echt veel mee op.
Sinds deze eerste experimenten met aas-
vissen en Twinex dreggen heb ik heel veel 
uren gespendeerd aan vervolgexperimen-
ten om het probleem op te lossen en een 
takel te construeren die bij het aanslaan 
gemakkelijk uit de aasvis los komt, maar 
er wel op blijft zitten tijdens het vissen 
zelf. Het resultaat is een semi-glijdende re-
lease rig met Twinex dreggen.
Bij deze takel komt het release-effect van 
de Twinex haak (A) die losjes in de aas-
vis zit en bij het aanslaan gemakkelijk 
los komt. Om te voorkomen dat de twee 
Twinex haken van de takel tijdens het vis-
sen losschieten, is de aasvis stevig met de 
takel verbonden door een enkele haak die 
door de bovenkaak van de aasvis is geprikt 

(B). De enkele haak glijdt over de onderlijn 
en om te voorkomen dat de aasvis per on-
geluk van de Twinex haken valt tijdens 
het vissen, is er een stuitje (C) gemon-
teerd tussen de enkele haak en de voorste 
Twinex dreg. Het stuitje werkt als een buf-
fer tegen rukjes aan de aasvis, die worden 
veroorzaakt door golven en plotselinge 
bewegingen van de boot. Bij het aanslaan 
veroorzaakt dit stuitje maar een uiterst 
geringe weerstand, waardoor de haken 
meteen uit de aasvis komen en de snoek 
haken. Het stuitje glijdt naar beneden tot-
dat de Twinex dreg vlees pakt, ook al heeft 
de snoek zijn kaken stevig op elkaar. Het 
enige dat je hoeft te doen, is aanslaan met 
een kracht die net iets groter is dan de 
weerstand die het stuitje veroorzaakt. En 
dat is gemakkelijk te doen, zelfs met een 
zachte hengel.

De montage
De semi-glijdende release rig kan worden 
gemaakt van multistrand staaldraad en ti-
tanium draad. En wel als volgt:
1. Monteer een Twinex dreg aan het ein-
de van de takel. 2. Afhankelijk van het 
formaat van de aasvis wordt de tweede 
Twinex dreg op de takel gemonteerd met 
een not-a-knot, bijvoorbeeld 7 tot 15 cen-
timeter van de eerste dreg verwijderd. 3. 
Schuif een stuitje op de takel tot op 5 tot 7 
centimeter van de eerste dreg. 4. Zet vervol-
gens een enkele haak op de takel. Die dient 
om de takel te fixeren en kan vrij over 
de takel schuiven tot hij door het stuitje 
wordt gestopt. De haakbocht en haakpunt 
moeten in dezelfde richting wijzen als de 
grote haken van de dreg. 5. Monteer een 
wartel op de takel.
Zoals je ziet, is het maken van de semi-glij-
dende release rig zeer eenvoudig. Waarom 
dus langer jezelf ergeren door het onnodig 
verspelen van vis. 

Jens Bursell
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Voordeel van lichtere en 
zachtere hengels

Bij het gebruik van release rigs is het 
eenvoudiger om de haak te zetten, 
waardoor het inzetten van lichtere en 
zachtere hengels mogelijk is. Bij een 
zware en harde hengel heb je geen 
buffer tegen het ontstaan van haak-
wonden, terwijl de hengel ook niet 
goed het kopschudden van een snoek 
opvangt. Het gebruik van lichtere en 
zachtere hengels levert dus minder 
verspeelde snoeken op.

Titanium stinger
Een loshangende stinger onder of ach-
ter de staart van de aasvis wil maar al te 
vaak in de war raken met de takel als die 
is gemaakt van multistrand staaldraad, 
hardmono of fluorocarbon. En door de 
aard van die materialen is het ook moei-
lijk om de stinger precies daar te plaat-
sen waar je hem hebben wil, namelijk 
direct achter de staart. Dit kan worden 
opgelost door de stinger van titanium 
draad te maken. Die draad is zo licht 
en stijf dat die achter de staart uit blijft 
steken in plaats van dat hij een beetje 
te ver onder de staart ongecontroleerd 
hangt te bungelen. De stinger maak je 
als volgt: 1. Knoop de dreg aan het einde 
van de titanium draad. 2. Knoop het 
andere eind aan de achterste Twinex 
dreg met een bloedknoop. 3. Knoop die 
Twinex dreg dan met een not-a-knot 
aan het voorste gedeelte van de takel, 
waardoor de stinger in een lijn met de 
rest van de takel komt te zitten 
en daardoor prachtig achter de 
staart van de aasvis 
uitsteekt.

De semi-glijdende release rig met Twinex dreggen.

Bij het statisch vissen moet er worden 

geworpen en daarom gebruikt de auteur een 

dreg als ankerhaak. Hierdoor doorstaat ook 

een haring of makreel een (voorzichtige) worp 

beter.

ren van een stukje fluorocarbon of 
nylon van 5 tot 7 centimeter aan een 
enkele haak en het andere aan een rig 
ring die over de takel glijdt. Bij deze 
takel krijg je hetzelfde release-effect. 
Aangezien de verlengde ankerhaak 
alleen de aasvis vasthoudt, is het niet 
nodig om een zware lijn te gebruiken. 
Gebruik echter ook niet een te dunne 
lijn, omdat die te soepel is en om de 
rest van de takel kan slaan en snel 
kan beschadigen. Een lijn van 30/00 is 
een aardig compromis.

Verlengde ankerhaak

De auteur met zeer grote vis van 1,24 meter 

die hij vissend vanaf de kant ving met een 

semi-glijdende release rig. Van de vier vissen 

die op hetzelfde testwater werden gehaakt met 

een normale takel, werden er drie verspeeld. 

Na omschakeling op de release rig werden de 

volgende vier aanbeten allemaal verzilverd. 

Deze vis was er een van. 
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Beavercreek jerkBaithengels:
• tender jerk 1.95 mtr  

• big jerk  1.95 mtr
• big jerk jointed

Beacercreek jerkBaits 
• o.a. little darling, tender, brute en gaza

prijzen v.a. e 9.95 per stuk
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