loodclip, maar dan
anders gebruikt

Breakaway
IMP Bait Clip

Graag een
geclipte lijn...

UITGELICHT

Bouwtekening van de Upside down clipped rig.
Sorry voor de Engelse ziekte die wij hier noodgedwongen tentoon spreiden.
Iemand een suggestie voor een correcte Nederlandse naam?
Tekeningen én fotografie: Cor Juffermans

Ik mag graag op het internet vertoeven en Facebook is steevast een van de eerste
programma’s die ik dagelijks even afstruin. Daarop zitten namelijk enkele groepen
die mijn warme belangstelling hebben. Het begon met Vistechnieken & Onderlijnen
van beheerder Herman Wildenberg en recent heb ik, oh nee, hebben anderen, mij
aaslijn Sunset Amnesia
groen 9.1 kg

lid gemaakt van Zeeonderlijnen, met als drijvende kracht Sjaak Lobs.

D

hoofdlijn + 85 cm
70/00 shockleader

Gemini Genie
SRT-spring

crimp of sleeve

klein kraaltje
warteltje maat 8
klein kraaltje
crimp of sleeve

WIE IS DE GOEROE?

Gamakatsu F314
size 2

Breakaway
impactlead

18

ZEEHENGELSPORT | 359

at laatste had ik ongedaan
kunnen maken, maar dat
heb ik niet gedaan. Beide
groepen hebben overeenkomsten,
maar vooral die laatste richt zich
vooralsnog alleen op onderlijnen die
je kunt gebruiken tijdens het zeevissen. Sjaak Lobs laat spontaan de ene
na de andere onderlijn zien, vergezeld
van degelijke uitleg. En daarnaast ben
je ook altijd welkom met verzoekjes.
Aan de enthousiaste reacties die altijd
direct verschijnen na het plaatsen
van een onderlijn, merk ik dat er nog
steeds heel veel belangstelling is in
de onderlijn van een ‘ander’. En dan
vooral ook: hoe die zelf te maken is.
Er ontstaan levendige discussies over
de gebruikte aaslijnen, wat de beste
haak is, wel of geen kraaltjes en ga
zo maar door. Eenieder heeft zo zijn
voorkeur en dezelfde onderlijn kent
aan het eind van zo’n discussie wel
15 varianten. Ik vind het geweldig en
lees ze allemaal door.

Soms reageer ik, vaak ook niet,
omdat ik dan uitgedaagd wordt om
de onderlijn van commentaar te
voorzien. En daarvoor waak ik. Zal
ook uitleggen waarom. Veel vissers
die mij kennen van ons Zeehengelsport magazine noemen mij een
‘onderlijnenexpert’ of soms zelfs
‘onderlijngoeroe’ op het gebied van
zeevissen. Dát is echter toch wat
teveel eer! Oké, ondertussen weet
ik best wel wat van onderlijnen, de
onderdelen die je daarvoor kunt
gebruiken en knopen die je zou
kunnen toepassen tijdens het zeevis-

sen, maar al die informatie is door
mede-vissers bij mij aangebracht. Die
informatie kan ik heel goed in een
tekening zetten en daar een verhaal
bij maken. Maar de bron van al mijn
kennis, dát zijn jullie jongens! Dus
wie is hier nou de ‘goeroe’?
Overigens hoop en verwacht ik dat ik
in de toekomst al die informatie van
jullie zal blijven krijgen. Kijk er nu al
naar uit!

onderaan! De hoofdlijn van Sjaak
is ongeveer 85 cm lang. Helemaal
onderaan zit een Breakaway IMP
Baitclip. Knoop die nu eens vast
aan een stuk klassiek heavy duty
nylon van 70/00. De hoofdlijn van
je onderlijn – ook wel ‘staande lijn’

GECLIPT
Terug naar de groep Zeeonderlijnen.
Zoals gezegd: Sjaak vraagt ook om
verzoekjes. En wat mij dan opvalt,
is dat er heel veel verzoekjes tussen
staan met de volgende strekking:
“Graag een geclipte lijn”. Bij een van
Sjaak zijn geclipte lijnen, heb ik een
keer een tekening gezet met de vraag:
“Zoiets Sjaak?”. Prompt plopte er
via Messenger een vraag binnen van
Sjaak of ik misschien een van zijn
onderlijnen wilde omzetten in een
tekening. Tuurlijk! En ik ben ook van
het delen, dus mijn tegenvraag was
of ik hem dan in de rubriek Uitgelicht mocht zetten. Niet iedereen zit
op Facebook en zo kunnen we meer
mensen kennis laten maken met een
geclipte lijn. Jullie lezen nu dit relaas,
dus jullie zullen begrijpen: Sjaak had
geen bezwaren.

Een essentieel
onderdeel
van deze
onderlijn is
de Breakaway
IMP Baitclip.

BREAKAWAY
IMP BAITCLIP
Eerst enige informatie vooraf, want
met alleen de tekening gaan jullie
het niet redden. Eén ding is alvast
heel belangrijk, want of de onderlijn
nou wel of niet geclipt is, begin altijd
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hebben voor de knoop aan de omgekeerde loodclip. Ik reserveer voor
die knoop 5 cm en als je vervolgens
niet helemaal lekker uitkomt op die
gewenste 85 cm, is dat niet erg, want
met de Gemini Genie SRT-spring op
de aaslijn valt ook nog wat te corrigeren. Daar is hij voor!
Ik hoop niet dat je in al je enthousiasme meteen ook al de omgekeerde
loodclip hebt vastgeknoopt, want
dan kun je opnieuw beginnen vanaf
de start. Niet? Dan gaan we nu al de
onderdeeltjes die nodig zijn voor het
vervolg op de hoofdlijn schuiven.
Nog even vooraf, een crimp of sleeve
werkt in principe hetzelfde en ik
ga in deze ‘handleiding’ verder met
sleeve. In dit geval beginnen we met
een sleeve, daarna een klein kraaltje,
een warteltje maatje no. 8, wederom
een klein kraaltje, de Gemini Genie
SRT-spring en afrondend nog weer
een sleeve. Als je alles naar beneden
laat zakken, zit alles onderaan. Dat is
de uitleg van ‘begin altijd onderaan’.
Met behulp van de Gemini Genie SRT-spring kun je het
geheel net voldoende onder spanning zetten.

genoemd – krijgt over het algemeen
de meeste klappen, zeker bij een
geclipte lijn. Die basis moet dus
‘gewoon’ stevig zijn en vandaar die
70/00. Nadat je de Breakaway IMP
Baitclip hebt vastgeknoopt, moet
je in dit geval dus een stuk nylon
afknippen van 85 cm lang plus de
centimeters die je nodig denkt te

AASLIJN
Nu is het zaak om eerst een aaslijn te
maken van de juiste lengte. Knoop
hem eerst maar eens vast aan dat
kleine warteltje. De staande lijn is 85
cm lang, de geclipte lijn moet eerst
naar boven en daarna weer naar
beneden. Dat is dus al 2 x 85 cm.
Neem voor de knoop van de haak
3 cm extra. Je mag hem afknippen
op 173 cm en daarna kun je de haak
eraan vastknopen. Probeer niet te
ruim te knopen, anders komt je aaslijn steeds hoger op de staande lijn

de staande lijn + 3 cm. Of: gebruik
voor die bovenste sleeve eens een
Breakaway Adjustable Crimp. Die zit
redelijk vast, maar kan toch nog ietsjes schuiven.

te zitten en we willen juist een beetje
in de buurt van het lood blijven. Als
alles op de staande lijn is geschoven,
kun je de omgekeerde loodclip aan
het uiteinde van de bovenkant van de
staande lijn knopen.

TWO HOOK DROP
WISHBONE CLIPPED RIG

FINE TUNEN
Oké, de omgekeerde loodclip zit
vast en alles is op de staande lijn
geschoven. Tijd om de boel te gaan
fine tunen. Ik heb op mijn zolder een
spijker in een balk geslagen en daaraan hang ik altijd mijn onderlijnen
op om de boel af te stellen. Hang
meteen ook maar een loodje in de
loodclip van de Breakaway IMP Bait
clip, want de boel moet een beetje op
spanning gebracht worden.
Breng vervolgens de aaslijn over de
omgekeerde loodclip en bevestig de
haak aan de baitclip van de Breakaway IMP Bait clip. Waarschijnlijk
zie je nu al dat de bovenste sleeve,
de Gemini Genie SRT-spring, het
bovenste kleine kraaltje en het warteltje naar boven schuiven op de
hoofdlijn. Houd dat maar een beetje
tegen. Nu is het namelijk eerst zaak
dat je de Gemini Genie SRT-spring
met die bovenste sleeve een beetje,
echt maar een beetje, op spanning
brengt. Zet die sleeve vervolgens vast
met een crimptang. Eigenlijk is nu de
geclipte lijn al klaar, maar wij houden
van netjes en dus schuiven we de
onderste sleeve inclusief het kleine
kraaltje naar het warteltje toe. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan
dat dat warteltje enige bewegingsruimte te geven, maar anderen klem-

Als toetje van deze aflevering van
‘Uitgelicht’ doe ik er gratis en voor
niets ook nog de ‘two hook drop
wishbone clipped rig’ bij. Dat is een
montage die je kunt inzetten bij het
vissen op tong, mits je de haken op
de tekening vervangt door die in een

maatje no. 4. Bij deze onderlijn zit
op het lood de clip waarachter jij je
haken kunt vastzetten. Ik ga verder
geen montage beschrijven, maar herhaal gewoon nog even wat je nooit
meer mag vergeten als je een geclipte
lijn in elkaar gaat zetten. Begin altijd
onderaan!
Dit zijn twee geclipte lijnen voor
de prijs van één. Doe er je voordeel
mee. Begrijp de basis en alle andere
geclipte lijnen lijken ineens een stuk
eenvoudiger.
Cor Juffermans

Tonwartel 80lb

Gemini
Up and
Over
Clip

Hoofdlijn Cormoran
Seacor Shockleader 70/00

Zo hangt de (hier nog
onbeaasde) haak onder
lichte spanning achter de
Breakaway IMP Baitclip.

Breakaway
Impactlead

© Onderlijnenvooropzee.com

men hem juist graag vast tussen twee
kraaltjes. Ik laat het aan jou waar jij
die onderste sleeve op vastzet. Naast
dat het netjes is, zorgt het vastzetten
van dat warteltje er ook voor dat het
niet in de buurt van de knoop komt
waarmee de Breakaway IMP Baitclip
is vastgezet.

Lange dwarrellijn
Amnesia Clear 5.6 kg

UPSIDE DOWN
CLIPPED RIG

De aaslijn leid je over de omgekeerde loodclip aan het uiteinde van de bovenkant van de staande lijn.
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We zijn er! Je hebt zojuist Sjaak zijn
‘Upside down clipped rig’ nagemaakt.
Eén punt van aandacht echter nog
– en dat geldt voor alle geclipte
lijnen –: tijdens het in elkaar zetten,
kun je alle onderdeeltjes op de juiste
plek schuiven, maar na het aftellen
zit alles muurvast. Komt het dus zo
uit dat je om de een of andere reden
je haak kwijtraakt of dat je die haak
gewoon wilt vervangen, dan moet je
dus altijd de hele aaslijn vervangen.
Reserveer dan dus altijd voor een
nieuwe aaslijn de ruimte die jij nodig
hebt voor het knopen van een knoop.
Is dat 3 cm, dan 2 x de lengte van

Tonwartel 40lb
Crimp
Kraal 4mm

crimp kraaltje 3 mm
Let op! Aaslijn moet stug zijn om de haken
naar buiten te krijgen en ze daar te laten
50/00, misschien 60/00.

Gemini SRT-spring

Kraal 4mm

Wartel 40lb
Haken geclipt aan
het Breakaway impactlead
Gemini
Leadclip

Kamasan
size 2

Two hook drop wishbone clipped rig als bonus!

ZEEHENGELSPORT | 359

21

