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EEN SPOEDCURSUS VISSEN MET KUNSTAAS VANAF DE KANT 



Vissen met kunstaas betekent actief vissen. Je loopt de oevers 
af op zoek naar mooie stekken voor roofvis. Daarom neem je zo 
weinig mogelijk materiaal mee. Hier volgt een overzicht van een 
compacte en complete roofvisuitrusting. 

 

 

1 DE VISPAS
 Om in Nederland te vissen heb je  
 meestal een VISpas nodig. Dit is   
 tevens het bewijs van lidmaatschap  
 van je hengelsportvereniging.

2 SPINHENGEL
 Spinhengel van 2,40 tot 2,70 meter  
 lang en een werpvermogen van 10 tot  
 30 gram. Voor kleiner kunstaas neem  
 je een lichtere hengel dan voor groot  
 kunstaas.

3 WERPMOLEN 
 Werpmolen van medium formaat uit  
 de zogenaamde 2500 tot 4000 serie.

4 LIJN
 Nylon lijn met een dikte van  
 25/00 tot 35/00 of gevlochten lijn  
 van 12/00 tot 20/00.

5 STALEN ONDERLIJN
 Stalen onderlijntjes met een breek- 
 sterkte van 15 tot 25 pond.

6 PLUGJES
 Dieplopende plugjes voor snoekbaars 
 in dieper water en ondieper lopende  
 plugjes voor poldersnoeken, baars 
  en roofblei. Snoek grijpt kunstaas tot  
 wel 20 of 30 centimeter. Voor de  
 meeste roofvissen is kunstaas van 8  
 to 12 cm groot genoeg.

7 LEPELS
 Lepels (links) en spinners zijn perfect  
 voor snoek en baars in ondiep  
 (polder)water. Vooral bij troebel   
 water!

8 ZACHT KUNSTAAS
 Met zachtplastic kunstaas (ook wel 
 twister en shad genaamd) dat je op  
 een loodkop schuift kun je zowel 
 in diep als ondiep water vissen.

9 RATELPLUGGEN
 Ratelpluggen van 6 tot 8 cm zijn  
 super voor snoek, baars en indien  
 snel en ondiep binnengevist ook  
 voor roofblei.

10 SCHOUDERTAS
 Schoudertasje en kunstaasdoos om  
 al je spullen lekker compact in op te  
 bergen.

11 ONTHAAKTANG
 Onthaaktang om de vis veilig en snel  
 van het kunstaas te ontdoen.

12 KNIPTANG
 Kniptang om in geval van nood de  
 dreg mee door te knippen. Handig  
 als je jezelf hebt gehaakt of een  
 vis lastig is gehaakt.

13 LANDINGSNET
 Je kunt een landingsnet gebruiken  
 om grotere vissen te landen. Er zijn  
 exemplaren te koop met een rubber  
 laagje om het netwerk, hier haakt  
 het kunstaas minder snel in vast.
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HALVE BLOEDKNOOP

1 Steek het uiteinde van de lijn  
 door de wartel van de onder- 
 lijn en laat het circa 10 centi- 
 meter uitsteken.

2 Wikkel het uiteinde van de lijn  
 vijf keer om de hoofdlijn.

3 Haal het uiteinde van de lijn   
 door de lus boven de wartel.

4 Bevochtig de knoop en trek   
 hem aan. Knip het uiteinde af.

 

AANGEPASTE HALVE 
BLOEDKNOOP VOOR 
GEVLOCHTEN LIJN

1 Leg de laatste 30 cm van de  
 gevlochten lijn dubbel en haal  
 deze door de wartel van de  
 stalen onderlijn.

2 Sla de lus zes keer om de  
 hoofdlijn.

3 Haal het uiteinde van de lus  
 door de opening voor het oog  
 van de wartel.

4 Bevochtig de lijn en trek deze  
 voorzichtig maar stevig aan.  
 Knip de lus en het uiteinde van  
 de hoofdlijn kort af en klaar is  
 de knoop.

 

KNOPEN EN

MONTAGES
Een goede knoop is het halve werk.  

Op deze pagina’s leer je hoe je een stalen 
onderlijn aan een nylon hoofdlijn bevestigt 
met de halve bloedknoop. Voor gevlochten 

lijn gebruik je de aangepaste halve bloed-
knoop. Deze knoop voorkomt dat de vaak 
wat gladdere gevlochten lijn gaat slippen.



     

ONDERLIJNEN

Op bijna alle wateren kom je 
snoek tegen. En snoeken hebben 
gevaarlijk scherpe tanden die je 
hoofdlijn in één keer kunnen door-
bijten. Daarom gebruik je altijd 
een stevige onderlijn.

Close-up van een snoekenbek. 
Je ziet hier een stuk of 500 
vlijmscherpe tanden. Je begrijpt 
nu waarom je altijd een stevige 
onderlijn moet gebruiken. En 
waarom je niet zomaar je hand in 
de bek moet steken... 

De tanden van een snoekbaars 
zijn ook scherp maar zullen je 
hoofdlijn minder snel doorsnijden. 
De roofvissen baars en roofblei 
hebben helemaal geen tanden. 
Omdat er bij het kunstaasvissen 
altijd een snoek kan aanbijten, is 
het toch verstandig om altijd een 
onderlijntje te gebruiken.

Onderlijnen zijn er in alle soorten 
en maten. Ze variëren van dik en 
stijf tot dun en heel soepel en ze 
zijn er ook nog eens in verschil-
lende kleuren. 

Vier soorten onderlijnen, van 
boven naar onder: zwarte en 
groene standaard stalen onder-
lijn (goed voor alle situaties), 
dikke fluorcarbon onderlijn (voor 
kraakhelder water en schuwe vis) 
en een spinstang (specifiek voor 
pluggen zonder zwemlip, zoge-
naamde jerkbaits). 

Opbergen
Om te voorkomen dat je kunstaas 
overal in vast komt te zitten kun je 
het beste een kunstaasdoos aan-
schaffen. Let op: in zacht kunst-
aas zitten veel ‘weekmakers’ die 
plastic laten smelten. Een echte 
kunstaasdoos kan hier tegen.

 



Stadswater is vaak lekker 
visrijk. Hier kan je volop 
snoek en baars aantref-
fen. Heb je een jacht-
haven met diep water in 
de buurt, dan is de kans 
groot dat er baars en 
snoekbaars rondzwemt.

Snoek en baars tref je 
vooral aan bij onderbre-
kingen als bruggen, duikers, 
overhangende takken en 
zijsloten. Neem dus ruim de 
tijd om al deze stekken af 
te vissen. Let altijd goed op 
of er beperkingen gelden, 
want bij sommige bruggen 
is het niet toegestaan 
te vissen.

Onder lage bruggen en in
 

duikers h
eb je kans op e

en 

dikke sn
oekbaars.

Polderweteringen zitten 
vaak vol met snoek. Als je 
met je laarzen aan door de 
polder gaat stru inen kom 
je de mooiste visplekken 
tegen. Soms is het vissen 
door de waterplanten een 
beetje lastig, maar dat je 
een mooie dag zult hebben 
is zeker!

WAAR GA

JE VISSEN?
HOTSPOTS

Vissen met kunstaas kun je in elk water. Er zijn maar weinig wateren 
waar geen roofvis zwemt, maar een roofvisstand kan per water sterk 
verschillen. Z o zul je snoek vooral vinden in helder en begroeid water. 
De snoekbaars zwemt het liefst in troebel of diep water. Baars vind  
je in allerlei watertypen en de roofblei komt het meeste voor in  
stromend water.

In de buurt van waterplanten kan je roofvis verwachten. Een grote 
rietkraag is helemaal hot. Z eker als de stengels niet te dicht op elkaar 
groeien liggen er altijd wel een paar snoeken tussen.



Een betere roofvisdocent dan Ed Stoop van 

VIS TV kun je niet wensen. Ed neemt je mee naar 

de waterkant en leert je waar je op moet letten 

als je met kunstaas aan de slag gaat. 

Vis een water zo goed mogelijk af. Gooi een paar keer recht vooruit en 
dan schuin naar links en schuin naar rechts. Gooi vooral ook links en 
rechts langs je eigen kant. De roofvissen kunnen overal liggen, zelfs 
v lak voor je voeten!

Meer heb je niet nodig: een spinhengel van 2,40 tot 2,70 meter, een 
onthaaktang en een rugzak waar je kunstaas, eten en drinken in mee-
neemt. Z o ben je super mobiel en kun je kilometers oever afstru inen, 
op zoek naar roofvis.

Belangrijke notities!

Een gouwe ouwe :  
de spinner, ook  
wel blinker 
genaamd. Het 
spinnerblad 
draait om de as 
en werkt vooral 
voor snoek en 
baars erg goed. 
Een absolute 
topper in ondiep 
water.

Met plastic kunstaas, zoals deze shad in ‘f ire tiger-kleur’, kun je zowel 
baars, snoek als snoekbaars vangen. Om snoekbaars te vangen, laat je de 
shad over de bodem huppelen. Snoek en baars vind je in alle waterlagen.

Met pluggen kun 
je alle soorten roof- 
vis vangen. Voor  
baars, snoekbaars  
en roofblei zijn 
plug jes tot 12 cm geschikt. Snoek grijpt ook veel grotere exemplaren.  
Z ilver- en baarskleurige pluggen (zie foto) doen het altijd goed, maar  
ook onnatuurlijk felle kleuren kunnen super zijn.



Ondiepe sloten zoals 
dit zijn perfect met een 
spinner te bevissen. Bij 
de ondiepe plekken hou 
je de hengeltop wat 
hoger zodat de spinner 
niet de bodem raakt. 
Bij diepere plekken hou 
je de hengeltop laag 
en draai je iets rustiger, 
zodat de spinner diep 
door het water gaat.

Vis je met pluggen, 
kies dan in ondiep 
water een plug met 
een klein schoepje. 
Voor diep water neem 
je een diepduikende 
plug met een grote 
schoep of een 
zinkende ‘ratelplug’.

K leine schoep
Grote schoep

Ratelplug

Tijdens de dril springt snoek vaak 
volledig uit het water. Dit zijn mo-
menten om nooit te vergeten. Laat de 
vis lekker uitrazen en pak deze pas uit 
het water als hij moegestreden is.

Ed vist het kunstaas met wisselend 
tempo binnen en dan is het plotseling 
raak! Met een forse ruk zet hij de haak 
en de snoek zwemt er in volle vaart 
vandoor. Om te voorkomen dat de lijn 
breekt, is de slip zo afgesteld dat de 
vis tijdens de spurt lijn van de spoel 
kan trekken.

DE VANGST

Voor het landen van een vis kan 
een schepnet handig zijn, maar 
de haken van het kunstaas kun-
nen hier makkelijk in vastraken. 
Leer daarom ook de ‘kieuwgreep’ 
aan. Dit doe je door de vis met 
vier vingers achter de kieuwdek-
sel vast te pakken en de duim 
tegen de buitenkant te klemmen. 
Let goed op dat je de kieuwbo-
gen niet aanraakt en ondersteun 
grotere vissen bij het optillen altijd 
met je andere hand.

Met de kieuwgreep is het onthaken 
van een snoek gemakkelijk. Gebruik 
hiervoor een stevige onthaaktang. Als 
het kunstaas erg diep zit kun je het 
voorzichtig via de kieuwbogen losmaken. 
Lukt dit niet, knip dan je onderlijn door.

Z et de vis voorzichtig terug en ondersteun hem even om op adem te komen. Er is niks mooier dan je vangst gezond te zien weg-zwemmen!

Belangrijke notities!

kieuwdeksel

kieuwbogen



DIT KUN JE 

VANGEN

BAARS
Deze vis ligt graag tegen rietkragen, kade-
muren en brugpeilers. De baars is een flinke 
vechter die tot 50 cm lang kan worden. Vooral 
aan licht materiaal levert deze vis echt super-
sport. Heb je er eenmaal één gevangen, dan 
is de kans groot dat je er op die stek nog meer 
vangt. Baars is namelijk een echte scholenvis. 
Gesloten tijd: 1 april tot laatste zaterdag in mei. 

SNOEKBAARS
De snoekbaars wordt ook wel ‘glasoog’  
genoemd vanwege de glazige waas over zijn 
kijkers. Deze vis, die wel 100 cm lang kan 
worden, vind je voornamelijk tegen de bodem 
waar hij op aasvisjes loert. Zacht plastic kunst-
aas met een loodkop is ideaal om de bodem 
mee af te vissen. Gesloten tijd: 1 april tot  
laatste zaterdag in mei.

SNOEK
Snoek (hierboven) is zonder twijfel de meest indrukwekkende roofvis die je ook 
nog eens op zo goed als alle wateren kunt vangen. Met een maximale lengte 
van 1,40 meter met recht een monsterlijke vis. Snoek laat zich perfect aan 
allerlei kunstaas vangen, vooral bij onderbrekingen zoals bruggen, kruisingen 
van waterwegen, overhangende takken en waterplanten. 
Gesloten tijd: 1 maart t/m 30 juni.

ROOFBLEI
De roofblei is nog maar kort geleden via de 
grote rivieren vanuit het oosten van Europa 
naar Nederland komen zwemmen. Deze rivier-
bewoner kan zo’n 90 cm lang worden en jaagt 
voornamelijk in de bovenste waterlaag. Ondiep 
lopende plugjes tot 10 cm die je snel binnen 
vist zijn onweerstaanbaar voor deze roofvis. 
Geen gesloten tijd, maar let op: van 1 april tot 
de laatste zaterdag van mei mag je niet met 
kunstaas vissen, dus ook niet op roofblei.

Pluggen
Ondiep lopende pluggen tot 12 cm voor baars en 
roofblei. Dieplopende pluggen tot 12 cm voor baars 
en snoekbaars op dieper water. Alle pluggen tot 
wel 20-30 cm voor snoek.

Ratelpluggen
Ratelpluggen tot 9 cm voor baars (met tem-
powisselingen binnenvissen) en roofblei (snel 
en ondiep binnenvissen). Voor snoek kun je 
ratelaars tot wel 14 cm pakken.

Spinner
De spinner doet het altijd goed op kleiner en niet 
al te diep water. Hoe groter de spinner, hoe groter 
de vis!

Shads
Shads (zachtplastic kunstaas dat je op een jigkop 
schuift) van 10 – 12 cm kun je over de bodem bin-
nenvissen voor snoekbaars. In de hogere waterla-
gen vang je er vooral snoek en baars mee.

DE BESTE AASSOORTEN



• Om in Nederland te mogen vis- 
 sen, heb je altijd een schriftelijke 
 toestemming van de visrecht- 
 hebbende nodig.

• Voor 95 procent van al het water 
  is dit de VISpas, tevens het  
 bewijs van lidmaatschap van  
 je hengelsportvereniging. De  
 dichtstbijzijnde vereniging vind 
 je op www.vispas.nl. De VISpas is  
 te koop in de meeste hengel- 
 sportwinkels.

• Bij de VISpas krijg je ook één of  
 meer lijsten van Viswateren  
 Hierin staat in welke wateren je  

 precies mag vissen. Zonder de 
 juiste lijst is de VISpas niet geldig! 

• Met de VISpas mag je nagenoeg 
  altijd vissen met twee hengels en 
 alle wettelijk toegestane aas- 
 soorten. Lees echter altijd de  
 exacte voor waarden na. 

• Met de Kleine VISpas mag je met 
 slechts één hengel en eenvoudig
 aas (dus geen kunstaas of dood  
 aasvisje) vissen. De Kleine VIS- 
 pas is dus niet geschikt voor 
  de roofvisser.
 
 Meer info: www.vispas.nl

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN
•  Maak je handen altijd nat voordat je vis beetpakt

•  Onthaak de vis uiterst voorzichtig, indien nodig met een onthaaktang

•  Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei geldt een gesloten tijd voor  

 kunstaas (m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm) en (een stukje) dode   

 aasvis

•  Voor snoek geldt in nagenoeg heel Nederland een meeneemverbod en voor  

 snoekbaars geldt vaak een meeneemlimiet

•  Meldpunt visstroperij: 045-546 62 30

Nuttige websites: www.sportvisserijnederland.nl, www.stekkie.nl,  
www.visplanner.nl en www.snoekstudiegroep.nl 
 

VISSEN? ALTIJD DE VISPAS MEE! 


