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DOE-HET-ZELF – DEEL 1
Maak je eigen dood aas takel
Snoeken met dood aas is weer helemaal hot nu de winter officieel is aangebroken. Daarbij lijkt het snoeken met 
een dode aasvis onder een dobber dit jaar een extra vlucht te nemen nu ook karpervissers deze visserij massaal 
ontdekken. Dat levert meteen ook een hoop beginnersvragen op over de ins & outs van de dood aas visserij. 
Voldoende reden om je in dit eerste deel van een nieuwe reeks ‘doe-het-zelf artikelen’ op weg te helpen met 
allerhande tips – van hoe je zelf een takel maakt tot het onthaken van de snoek.

TEKST EN FOTOGRAFIE reDACTie

ZO MAAK JE EEN 
DOOD AAS TAKEL
Tegenwoordig is er plenty aanbod aan kant-en-klare dood aas takels. 
Sommigen daarvan voldoen prima, anderen zijn onnodig ‘stug’, lomp 
of voorzien van veel te grote dreggen en andere onnodige toeters en 
bellen. De voordelen van het zelf maken van takels zijn daarom legio. 
Zo bespaar je de nodige kosten en kun je eindeloos variëren in onder-
lijnmateriaal, maat dreggen, hoeveelheid dreggen, lengte et cetera. 
Bovendien kan een kind de was doen. Kijk maar mee!

Stap 1: Knip van een klosje staaldraad 
een stuk van zo’n 80 – 100 cm af.

Stap 2: Schuif eerst een sleeve op de 
staaldraad. Let op dat je een maat sleeve 
neemt die correspondeert met de dikte van 
je onderlijnmateriaal.

Stap 3: Schuif nu een dreg op de staal-
draad en steek het uiteinde van de staal-
draad daarna terug door de sleeve. Trek 
de draad een paar centimeter door.

Stap 4: Knijp de sleeve nu stevig en in 
één keer plat met de sleevetang. Het 
platte oppervlak van de sleevetang zorgt 
ervoor dat de sleeve goed plat wordt ‘ge-
kneden’. De staaldraad klemt daardoor 
muurvast in dit ‘buisje’ en zal niet meer 
schuiven. Knopen zijn dus overbodig.

Stap 5: Knip nu het uitstekende en 
overtollige stuk staaldraad strak tegen de 
sleeve af. Gebruik een goede kniptang, 
zodat er geen scherpe rafels ontstaan.

Stap 6: De onderste dreg van de takel is 
nu helemaal klaar. Door naar dreg twee: 
de bovenste dreg van de takel.

Stap 7: Schuif weer een sleeve en daarna 
een dreg over de staaldraad. Plaats deze 
op de juiste afstand van de onderste 
dreg, afhankelijk van het formaat aasvis-
sen dat je wilt gaan gebruiken. Voor een 
dode blankvoorn van zo’n 15 cm lang is 
een afstand van zo’n 7 à 9 cm prima.

Stap 8: Steek het uiteinde van de staal-
draad nu via de onderkant weer door de 
sleeve terug. Trek het zaakje aan totdat de 
dreg in een klein lusje komt te zitten.

Stap 9: Kijk nog even goed naar de 
gewenste afstand tot de onderste dreg. 
Verschuif de dreg desgewenst nog een 
stukje naar boven of beneden.

Stap 10: Pak nu de sleevetang er weer bij 
en herhaal stap 4.

Stap 11: We zijn nu klaar, op naar de 
 bovenkant van de takel.

Stap 12: Nu maken we een lus door een 
sleeve over het uiteinde van de staaldraad 
te schuiven en dit weer terug te halen. Stap 13: Zorg dat de lus zo’n 4 cm lang is.

Stap 14: Knijp de sleeve net als bij stap 4 
weer in één keer stevig dicht.

Stap 15: Knip het staaldraad dat uitsteekt 
strak tegen de sleeve af.

Klaar is Kees. In 
dit geval houden 
we zo’n 50 cm 
onderlijn over 
van de afgeknip-
te 80 cm. Zorg 
dat je takel zeker 
niet korter is. 
De kans bestaat 
immers dat de 
snoektanden je 
hoofdlijn raken 
tijdens de dril. 
Wat er dan ge-
beurt, laat zich 
raden. Contro-
leer verder nog 
even goed of er 
niet per ongeluk 
een zwakke plek 
in de takel is 
geslopen tijdens 
het klussen. Je 
werkt immers 
met kniptan-
gen. Is alles oké 
getest, dan is de 
takel pico bello 
in orde en hele-
maal visklaar.Aan het uiteinde van de takel zit een 

lus in plaats van een wartel. Zo kun je 
de takel snel aan- en afkoppelen op een 
speldwartel die onderaan de hoofdlijn 
zit. Ideaal als je ijskoude vingers hebt.

Rol de takel om je vingers en stop deze 
in een waterdicht zakje of in een speciale 
onderlijnenmap of -box. Zo verklein je de 
kans op roestvorming.

Men neme: een klosje staaldraad (25-30 lb of ‘7-strand’), 
dreggen in maat 4, ‘sleeves’, een kniptang en een 
 ‘sleevetang’. Is dat alles? Ja. Dat is alles.
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DOOD AAS BONUSTIPS
Op de vorige pagina’s kon je zien hoe je zelf eenvoudig een ‘basic’ takel kunt maken. Uiteraard zijn daar nog 
talloze, sterk uiteenlopende varianten op te bedenken. Die gaan we hier echter niet behandelen. Begin eerst 
maar eens met de ‘simpele variant’ die we op de vorige pagina’s behandeld hebben. Wat we wél gaan doen, is je 
hier wat bonustips geven over het vissen met dood aas. Tips die ervoor zullen zorgen, dat jij meer snoek vangt 
en de snoek daarna ook weer heelhuids terug het water in gaat.

DE DOBBERMONTAGE
De dood aas dobbermontage is 
reuze simpel. Eerst monteer je 
een stuitje of ander stoppertje op 
de hoofdlijn. Daarna schuif je een 
kraaltje op de lijn. Dit om te voor-
komen dat je dobber klem komt te 
zitten in het stuitje of de stopper, 
of er overheen schuift. Vervolgens 
zet je de dobber op de lijn. Kies bij 
voorkeur voor een dobber met een 
centraal gat, omdat deze minder 
snel in de war raakt dan modellen 
die alleen via een oog aan de onder-
kant op de lijn zitten. Na de dobber 
komt het loodgewichtje, zodat je 
dobber mooi is uitgelood. Sla dit 
loodje nooit over, want het zorgt 
ervoor dat de weerstand die de 
snoek voelt (door het drijfvermo-
gen van de dobber) wordt gemini-
maliseerd. Kies bij het gebruik van 
niet al te grote aasvissen voor een 
gewichtje dat correspondeert met 
het drijfvermogen dat op de dobber 
staat vermeld. Gebruik je wat gro-
tere aasvissen (bijv. horsmakreel, 
makreel of grote voorn), kies dan 
een loodje dat wat lichter is dan het 
aangegeven drijfvermogen. Heb je 
bijvoorbeeld een 20-grams dobber 
en gebruik je grotere/zwaardere 
aasvissen, neem dan een 15-grams 
loodje. Onderaan de hoofdlijn 
monteer je de speldwartel, waar 
je vervolgens de lus van je takel 
aan kunt bevestigen. Nylon of 
gevlochten hoofdlijn? Dat is puur 
persoonlijk, dus die keus laten we 
aan jou.

WEERHAAKLOOS?
Over de weerhaak zijn de 
meningen verdeeld. De 
een zweert erbij, de ander 
moet er niks van hebben. 
De waarheid zal ergens in 
het midden liggen. Besef 
wel dat een ongeluk 
in een klein hoekje zit 
(getuige deze foto), en 
dan is ‘jezelf onthaken’ 
met een weerhaak-
loze haak in ieder geval 
makkelijker dan bij een 
haak mét weerhaak. 
Tegenwoordig zijn er 

ook dreggen verkrijgbaar waarbij slechts één 
van de drie haken van een weerhaak is voorzien. Die haakpunt gebruik je 
dan logischerwijs om in de aasvis te prikken, voor extra grip.

APART VERPAKT
Niets is zo vervelend als er aan de waterkant achter te komen dat al je aas-
vissen nog muurvast aan elkaar zitten vastgevroren. Verpak je aasvissen 
daarom apart voor-
dat je ze invriest. 
Magnetronfolie 
of een boterham-
zakje volstaat als 
verpakking. Het 
is wat extra werk, 
maar scheelt echt 
een hoop gehannes 
aan het water.

BEHOUD DE AASVIS
Sommige dood aas vissers zweren bij het voorvoeren van aasvis. Anderen 
zijn hier faliekant op tegen. Laatstgenoemde categorie wil namelijk 
voorkomen dat de aanwezige snoek te snel verzadigd raakt. Dat gaat bij 
sommigen zelfs zo ver, dat ze hun aasvis met bindelastiek of garen extra 
verankeren op de takel. Zo is de kans dat de aasvis tijdens de dril los raakt – 
en andere snoeken een volle maag bezorgt – een stuk kleiner.

MAX 10 SECONDEN
‘De snoek rustig de aasvis laten keren’. Het is een ouderwets, achterhaald maar nog steeds voor-
komend tafereel. Het is heel simpel: de kans bestaat dat de snoek de aasvis ‘slikt’, zodat de dreg-
gen in de slokdarm van de snoek eindigen – met alle gevolgen van dien. Dit dient uit het oogpunt 
van welzijn en weidelijkheid te allen tijde te worden voorkomen. Liever een aanbeet gemist, dan 
een snoek die de haak heeft geslikt. Hou als stelregel aan dat je maximaal 10 seconden wacht met 
aanslaan. Ook al sla je misschien een keertje gruwelijk mis; alles is beter dan een snoek die heeft 
geslikt. Punt uit!

HANDSCHOEN
Veel sportvissers deinzen vanwege de soms lomp grote en afschrikwek-
kende bek met tanden van de snoek terug voor de kieuwgreep. Toch is dit 
een prima manier om snoek te onthaken (de bek gaat dan mooi open) en 
vast te houden – mits je de vis uiteraard ook met je andere hand onder-
steunt. Voer je de kieuwgreep goed en vastberaden uit, dan gaat er niet 
snel iets fout. Toch kun je altijd een krasje, sneetje of schrammetje oplo-
pen. Het risico van het vak, zou je kunnen zeggen. Wil je voor je eigen ge-
ruststelling liever een onthaakhandschoen gebruiken, dan is dat natuurlijk 
prima en zeker niet iets om je voor te schamen. Let er bij de aanschaf van 

zo’n onthaakhand-
schoen wél op, dat 
je een ‘soepel’ mo-
del kiest. Hiermee 
voel je namelijk veel 
beter wat je precies 
aan het doen bent 
dan wanneer je een 
stug, lomp model 
gebruikt. 

GROOT LANDINGSNET
Een klein snoekje vanuit het handje landen, gaat nog wel. Dit wordt een 
ander verhaal zodra het om een grotere snoekdame gaat. Of wanneer je op 

een hoge kade staat. Of wanneer 
de takel vervaarlijk buiten de 
snoekenbek bungelt. Neem daarom 
altijd een landingsnet mee van het 
formaat karpernet. Het nadeel 
van karpernetten is echter dat de 
‘mesh’ (het netmateriaal) nogal 
fijn van structuur is, waardoor je 
haken er snel in verstrikt raken. 
Dat schiet natuurlijk niet op. Kies 
daarom als het even kan voor een 
écht roofvisnet, met grove mazen 
en een gecoate mesh. Daarmee 
heb je niet zo gauw problemen 
met je dreggen. En ook hier geldt 
weer: weerhaakloos is prettiger.

ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN
De laatste jaren is er een redelijke hype ontstaan rondom de jachthaventjes 
aan de Randmeren, zoals die van Elburg en Harderwijk. Mensen rijden hier 
van heinde en verre naartoe in de hoop een mooie metersnoek te vangen. 
Allemaal prima, maar vaak onnodig. In heel Nederland zwemt snoek, ook 
grote exemplaren, dus voor goede dood aas stekken hoef je niet per se naar 
de bekende hotspots. Ga zelf eens op onderzoek uit in de jachthaventjes bij 
jou in de buurt. Grote kans dat je tegen een relatief onontdekte topstek aan 
loopt. Dat geeft toch veel meer voldoening dan aansluiten bij de meute, 
nietwaar? En kijk ook verder dan de jachthaventjes. In boezemwateren 
zonder jachthaventjes verzamelt de witvis en snoek zich ’s winters net zo 
goed op geijkte overwinteringsplaatsen. Denk aan bruggen, gemalen, 
sluizen, steigers, noem maar op. Sla ook het stadswater bij jou om de hoek 
niet over. Vaak zwemmen hier genoeg verrassingen rond in de vorm van 
heuse metersnoeken. En nou komt het: die dikzakken in die kleine slootjes 
worden met kunstaas vaak veel minder snel gevangen dan met een dode 
aasvis. Zoekt en gij zult gegarandeerd vinden!

ONTHAAKMAT: DOEN!
Snoek is een kwetsbare vis. Kwetsbaarder nog dan karper, om er maar 
eens een vergelijking tegenaan te gooien. Maar waar er in ons land tegen-
woordig geen karper 
meer wordt onthaakt 
zonder een mooie, 
grote, natte en vooral 
zachte onthaakmat, 
lijkt dit gebruik bij 
snoekvissers nog niet 
vanzelfsprekend te zijn. 
Vreemd, zeker als je be-
denkt dat er in veel ge-
vallen wordt gevist op 
plekken met bestrating 
als ondergrond. Wat 
ons betreft is het niet bij 
je hebben van een grote 
onthaakmat bij het 
dood aas vissen daarom 
echt niet meer van deze 
tijd. Bij deze redelijk 
statische visserij zit je 
doorgaans dicht bij je 
auto, dus neem gewoon 
een onthaakmat mee!

VISDIEPTE
In het algemeen kan 
worden gesteld dat nét 
boven de bodem de 
meest lucratieve plek 
is – zeker op stekken 
die hooguit een paar 
meter diep zijn. Staat 
er pakweg 5 meter 
water of meer, probeer 
het dan ook op ‘half 
water’ of een paar me-
ter boven de bodem. 
Vis je boven de bodem, 
let er dan op dat je 
aasvis mooi recht in 
het water hangt. De 
bovenste dreg zet je in 
het midden van de rug 
van de aasvis. De on-
derste prik je onder de 
buik of onder de kop.

HOE KOM IK AAN AASVISSEN?
Je wilt gaan dood azen, hebt al je materiaal in orde, maar ‘hoe kom ik 
aan aasvissen’? Het mooiste is natuurlijk om zelf je voorns te vangen en 
(in dode toestand uiteraard) in te vriezen. Ontbreekt het je echter aan 
witvismateriaal of tijd hiervoor, dan biedt het internet uitkomst. Een kijkje 
via Google leert, dat er diverse webshops zijn waar vers ingevroren aasvis 
te bestellen is. Je krijgt deze dan in ingevroren toestand thuisbezorgd. Een 
andere optie is om eens een kijkje te nemen bij de visboer op de markt. 
Grote kans dat die verse zeevis verkoopt, waarvan je dan – vaak tegen hele 
leuke prijzen – een mooi voorraadje kunt aanleggen in je vriezer. De andere 
boodschappen moeten dan maar even plek maken… Zeevissen die erg 
geschikt zijn voor het dood aas vissen zijn: horsmakreel, makreel, sardine, 
spiering en haring. Kies formaatjes van zo’n 13 – 20 cm.
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MAAK ZELF JE STALEN ONDERLIJNTJES
Nu we toch zo lekker bezig zijn, laten we je hier meteen maar even zien hoe je ook reuze eenvoudig zelf een 
stalen onderlijntje kunt maken. Hier geldt weer hetzelfde principe als bij de dood aas takel: je kunt naar eigen 
voorkeur en inzichten eindeloos variëren. En ook in dit geval kan een kind de was doen. Aan de slag!

Stap 8: En daar is ie dan! Nou, zo moeilijk was dat toch niet?!

Stap 1: Knip een stuk van zo’n 60 cm staaldraad of titanium af. 
Voor langere onderlijnen neem je wat extra centimeters.

Stap 2: Schuif eerst een sleeve op de onderlijn en daarna een 
lekker grote, ruime en vooral stevige speld.

Stap 3: Steek het uiteinde van de staaldraad nu weer terug door 
de sleeve heen.

Stap 4: Knijp de sleeve plat en zorg dat de lus waarin de speld 
hangt min. 1 cm lang is zodat het kunstaas zijn actie behoudt.

Stap 5: Knip het uiteinde dicht tegen de 
sleeve aan af.

Stap 6: Aan het andere uiteinde komt een 
wartel in plaats van een speld. Kies voor 
een stevige wartel, minimaal maat 8, maar 
het liefst nog een tikje groter.

Stap 7: Sleeve platknijpen en uitsteeksel 
weer afknippen.


