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1

Hierbij neem ik u graag mee in de wereld van een zeer

dynamisch kunstaas dat tot alles in staat is...
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1 - Waarom rubber kunstaas?

Waarom rubber kunstaas?
Voor het vissen op roofvis staat de roofvisser een scala aan kunstaas ter beschikking. In alle uithoeken van de hele wereld 

denken sportvissers na hoe zij  ‘hun’  roofvis met een stuk plastic, hout, ijzer, of met veren letterlijk een loer kunnen draaien. 

Zo zijn al heel wat denkuren besteed aan het ontwikkelen of verbeteren van kunstaas. 

Maar waarom dan juist een boek dat alleen maar handelt over rubber kunstaas? Het antwoord is eigenlijk simpel. Er is geen kunstaas 

te bedenken dat zoveel mogelijkheden biedt. Een shad bestaat enkel uit rubber, siliconen en wat toevoegingen, maar je kunt er alle 

kanten mee op. Rubber is te vissen op alle wateren, zout of zoet, diep of ondiep, verticaal onder de boot, kant of steiger, werpend van 

de oever en slepend vanuit een boot. Er is eigenlijk geen techniek te bedenken of het kan in combinatie met shads, vaak ook alléén 

maar hiermee.

Daarbij heb je bijna altijd de mogelijkheid je kunstaas op maat te maken voor het doel dat jij voor ogen hebt. Er zijn shads in alle 

formaten, van klein friemelspul tot enorme creaties, waarvan een buitenstaander nooit zal snappen dat daar een vis in wil bijten. Je kan 

er een loodkop van 80 gram aan bevestigen maar aan hetzelfde aasje evenzogoed een subtiel kopje van luttele grammen waarmee de 

actie totaal anders wordt. Je kunt de vis benaderen op de meest diepe plaatsen maar ook op obstakelrijke, moeilijk te bevissen ondiepe 

plekken, waar je maar wilt.

Het mooie van rubber is dat je het kan aanpassen aan het watertype en aan jouw wensen van dat moment en die wensen kunnen 

iedere keer anders zijn. Ook kun je snel wisselen van techniek en de daarbij behorende actie inzetten door simpelweg een andere 

montage te gebruiken. 

Met zulke enorme mogelijkheden valt er ook veel te vertellen. Vandaar dat ik er voor gekozen heb een compleet boek te wijden aan dit 

ene onderwerp, waarmee we letterlijk en figuurlijk de diepte ingaan. 

Hierbij neem ik u graag mee in de wereld van een zeer dynamisch kunstaas dat tot alles in staat is. Veel leesplezier!
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Een goed uitgebalanceerde en getrolde shad kan een 

geducht wapen zijn.
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2 Trollen met rubber
Zoals eerder vermeld is de shad een van de meest veelzijdige kunstaasjes die je kunt verzinnen. Je kunt er op elk water 

mee aan de gang en je kunt het op elke denkbare manier inzetten. Ook om te trollen. Trollen - slepend achter de boot 

vissen - is populair in Nederland omdat ons water er zeer geschikt voor is. 

Nederland kent lange stukken bevaarbaar water zonder hindernissen als stroomversnellingen, watervallen of grote ondieptes die de 

boel blokkeren. Bijna altijd is er wel een mooi talud dat je in een vrij constante lijn kunt volgen en we kennen in het algemeen vrij schone 

bodems, zonder grote vervuiling door takken of rotsen. 

Trollen kan erg effectief zijn, vooral als je het water minder goed kent of wilt leren kennen. Ook in de zomer als de vis erg verspreid ligt en 

eigenlijk nauwelijks wil aanbijten, kun je trollend vaak nog net die ene vis pakken die wél op scherp staat en op die manier de dag met 

een plusje eindigen in plaats van een nul. Wanneer je het water heel goed kent is het uitmelken van de bekende hotspots ook vaak een 

sleutel tot succes en dus een goede optie om voor te kiezen. 

Trollen wordt het meest gedaan met kant-en-klare pluggen of hybrides in de vorm van fabrieksmatig geprepareerde shads, al dan niet 

voorzien van een duiklip. De plug of hybride-shad is kant-en-klaar en staat meestal voor een bepaalde duikdiepte, een diepte die je via 

de uitstaande lijnlengte enigszins kunt beïnvloeden. Ook de actie is voorgeprogrammeerd en daar kun je verder weinig aan doen. Ga 

je teveel invloeden van buitenaf toevoegen dan loop je het risico dat de actie niet meer overeenkomt met het idee waarvoor het aasje 

eigenlijk is ontworpen.

Pak je een ‘kale’ shad dan kun je zelf beslissen wat je er mee gaat doen: werpen, verticalen, diagonalen, trollen, backtrollen, jerken of wat 

dan ook. Die keuze bepaal je helemaal zelf, net als de actie die je erin wilt brengen. Daar kun je dus een behoorlijk voordeel mee hebben, 

mits je het goed aanpakt. Je kunt het door een verkeerde keuze van lood, haak of takel namelijk ook helemaal verknallen. Kortom, de 

aankleding van je shad moet passen bij hetgeen je ermee wilt bereiken.

Stel, je wilt gaan trollen met een bepaalde shad. Mocht je nog geen keuze van shad hebben gemaakt, dan is dat de eerste belangrijke 

stap. Neem je klein of groot kunstaas? Een ‘flanker’ (wiebelaar) met geweldige staartactie of een stijve hark met een monsterstaart óf 

misschien wel eentje met een langwerpige staart zoals de Bulldawg, of gewoon één met dubbele staart zoals de Twinler? 

Er zijn shads die bij uitstek geschikt zijn om te trollen. Wil je gaan trollen met relatief lichte loodkoppen dan zwemt een slanke shad met 

goede staartactie het beste in die combinatie. Leent de stek zich ook voor het gebruik van zwaardere loodkoppen, dan kunnen ook 

minder gestroomlijnde shads of shads met een stevige weerstand goed gebruikt worden. 

Als je gebruik maakt van een goed gestroomlijnde kop dan zijn zelfs de meest onooglijke modellen goed aan de gang te krijgen. Je zit 

dan wel snel vast aan gewichten van minimaal 40 gram oplopend tot een gram of 80. Dat lijkt erg zwaar en in feite schrikt dat heel wat 

mensen af omdat je zou denken dat de shad dan veel te diep gaat lopen. Nou, dat valt in de praktijk reuze mee. Zelfs met deze relatief 

zware koppen is het eenvoudig om de shad op de meest beviste (trol)diepte tussen 1 en 3 meter te laten zwemmen. 

Het zwaardere gewicht bij een grote shad en zeker de exemplaren die veel weerstand bieden in het water, heb je gewoon nodig om de 

2 - Trollen met rubber
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shad goed recht te laten zwemmen, ook als de trolsnelheid wat hoger is of wanneer je eens wilt versnellen. De shad moet in ieder geval 

niet op zijn kant of op zijn kop gaan zwemmen. Qua vangkracht zal het niet eens zoveel uitmaken, maar de volgende stap is vaak dat de 

shad om zijn as gaat tollen en dán wordt het ineens behoorlijk ingewikkeld. 

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de rughaak mooi rechtop staat ten opzichte van de shad. Stel dat de rughaak naar rechts kantelt en 

je krijgt de aanbeten vanaf diezelfde rechter kant uit de oeverzone, dan is de inhakingskans waarschijnlijk heel wat minder dan wanneer 

de haak fier rechtop staat. Daardoor kan deze ook mooi in de bek schuiven. Daarbij komt nog dat shads gemaakt zijn om rechtop te 

zwemmen waarbij het silhouet en de contouren zoveel mogelijk overeenkomen met wat de maker voor ogen had.

Ook hebben veel shads een soort ‘flankerende’ actie ingebouwd gekregen die bij hun gestel past en vooral tot zijn recht komt wanneer 

de shad in een mooi rustig tempo door het water zwemt. Het ideale plaatje ziet er zo uit, dat de shad kaarsrecht voorwaarts gaat en 

daarbij een licht flankende zijdelingse beweging maakt, in combinatie met een stevige staartactie. Mijn favoriete staartactie is die waarbij 

de staart en staartwortel telkens als het ware naar één zijde worden opgerold in 2 tot 4 slagen. Eerst naar rechts en vervolgens in 2 tot 4 

slagen weer de andere kant op. 

Bij shads met dit soort actie krijgen wij trollend veruit de meeste aanbeten en dat zie ik natuurlijk liever dan een staart die een beetje 

heen en weer zwabbert. Zo’n zwabberaar kan best heel goed zijn, maar dat zie ik dan weer liever bij het werpend vissen wanneer de 

De montage van de loodkop waarbij alles klopt, 

is cruciaal.
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shad afzinkt. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de Fox Replicant die heel goed is bij het werpend vissen, maar eigenlijk minder geschikt 

bij het trollen. Of laat ik het zo zeggen; werpend top, maar voor het trollen zijn er betere. 

Het is dus ook heel belangrijk een shad uit te kiezen die bij het trollen volledig tot zijn recht komt. Vaak zijn het de wat grotere shads, zeg 

maar minimaal vanaf een centimeter of 13 tot aan de 30 centimeter toe. Kleiner vind ik niet ideaal bij het ‘gewone’ trollen. Die gebruik ik 

dan weer liever bij het diagonalen of backtrollen. Maar daar komen we later in dit boek nog uitgebreid op terug.

Je kunt trollen met 1 of 2 hengels en daarbij een verschillend type kunstaas gebruiken. Als je wilt vissen met én een plug én een shad zou 

ik de plug aan de bijhengel hangen. Het liefst eentje die behoorlijk lawaai maakt zoals een Screaming Devil, bij voorkeur een drijvende. 

Krijg je een beet op de steunhengel met de plug, dan hangt de vis in 9 van de 10 keer prima, zonder dat je nog eens extra hoeft aan te 

slaan.

Heel belangrijk vind ik dat je een soepele steunhengel gebruikt wanneer je een plug aan de bijhengel sleept. Is je hengel te stug dan 

moet je rekening houden met hetzelfde aantal aanbeten, maar met veel meer losschietende vissen, omdat er opeens veel te veel 

krachten loskomen die ofwel funest zijn voor je haak ofwel voor de bek van de vis. Hoe groter de vis des te meer kans op missers. Drie 

seconden zitten ze eraan, dan volgt een hevig schokkende hengel en de vis is er weer af. Erg jammer en meestal onnodig!

2 - Trollen met rubber

Je ziet steeds meer fabrieksmatig geprepareerde shads, compleet 

met haken en inwendige loodverzwaring. Je hebt daarbij minder 

mogelijkheden tot variëren, maar er zitten erg goede vangers bij.
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Als de vis helemaal niet wil en je ziet dit soort 

luchten boven je, dan kan dat wel eens de oorzaak 

zijn van het slechte bijten. Er is namelijk een stevige 

weersverandering op komst...
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Heb je oog voor de natuur dan kom je tijdens het trollen de mooiste tafereeltjes tegen....
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Dit in tegenstelling tot de hengel die je gebruikt om een shad te slepen. Bij een shad moet je zelf de haak goed zetten. Zo 

vanzelfsprekend als dat gaat bij een zwemmende plug, zoveel power moet je gebruiken om de haak er goed in te laten schuiven. Ook 

weer niet té natuurlijk, maar toch veel meer dan bij een aanbeet op een plug. Kleed je je shads aan als een ‘rollade’ met allerlei takels die 

er omheen hangen, en de slip staat strak afgesteld, dan lukt het ook wel zonder extra aanslag, maar ik zet toch liever handmatig de haak 

om te voorkomen dat je hem alsnog verspeelt bij het eerste ‘kopschudden’. 

Het probleem is dat de vis de shad vaak goed kan vastklemmen, zodat de haken maar moeilijk in het vlees schuiven. Zodoende moet je 

er ook wat meer moeite voor doen dan bij het gebruik van een doorgaans veel gladdere en hardere plug. Die is door zijn hardheid en 

gladdere oppervlak veel makkelijker in beweging te krijgen in een roofvisbek vol tandjes.

Het dubbele voordeel bij het voeren van de getrolde shad met de handhengel is dat je niet alleen een goede feeling hebt met hoe de 

shad aan het zwemmen is, maar ook dat je het aasje een flinke hijs kunt geven als je een aanbeet krijgt. Vooral ook als de aanbeet van 

achteren komt en de rover de shad als het ware inhaalt. Vandaar dat ik aan de shadhengel ook graag een wat dikkere lijn gebruik dan bij 

de plughengel zodat ik de boel er niet ‘afsla’ bij een aanbeet met een te dunne lijn.

Voor een goed bestuurbare shad tussen de 15 en 30 cm zou ik toch minimaal een 30 lb lijn gebruiken. Dit in combinatie met een stevige 

onderlijn en vooral een goede kwaliteitsspeld die de krachten via de loopkop goed aankan en daarbij natuurlijk niet opengaat. 

De lijndikte bepaalt bij het trollen met shads eigenlijk nauwelijks de actie. Dit in tegenstelling tot het trollen met een plug of hybride 

waarbij de lijndikte vaak wel een belangrijke rol speelt. Vooral de combinatie van loodkop en shad samen bepaalt bij het trollen de actie. 

Trolsystemen die eigenlijk ontwikkeld zijn voor dood aas kun je ook uitstekend gebruiken 

om bijvoorbeeld een shad in te zetten die van zichzelf weinig staartactie heeft.

Bij het trollen kan het een voordeel zijn als je de dreggen onder de shad laat hangen en vastzet met een speciaal ontwikkeld dun model schroefje. 
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Hoe sneller je trolt des te korter de takel. Traag gevist kan de tweede haak verder naar achteren geplaatst worden.

Tja, er zijn van die dagen dat je niet aan een tweede dreg ontkomt, anders krijg je dit...

2 - Trollen met rubber
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Maar we hadden het dus over getrolde shads die zoals gezegd het beste met de handhengel gevist kunnen worden, dit in verband 

met het gevoel en de aanslag. De slip hoort in deze situatie, in tegenstelling tot de plug aan de bijhengel, knap strak te staan om 

daadwerkelijk de haak te kunnen zetten. Er zijn al heel wat mooie vissen verspeeld doordat de visser overschakelde van het vissen met 

een plug naar het vissen met een werpend binnengeviste shad. Eén harde aanbeet wanneer je vergeten bent de slip strak te zetten, 

betekent meestal een misser voor de vis en een domper voor de visser.

Onthouden dus: altijd bij het veranderen van het kunstaas met dezelfde hengel; direct de instelling van de slip aanpassen. Andersom 

geldt natuurlijk precies hetzelfde. Met een strak gedraaide slip trollend een aanbeet van een mooie vis op een plug krijgen is spelen met 

vuur. 

Een ander voordeel bij het vissen met een drijvende plug aan de bijhengel, is dat deze naar boven komt wanneer je onverhoopt een vis 

aan de shadhengel staat uit te drillen. Mocht je in diezelfde situatie, bij een aanbeet op de handhengel, juist aan de bijhengel een shad 

hebben in plaats van een drijvende plug, dan zakt hij bij het teruglopen van de bootsnelheid als een baksteen naar beneden en zet zich 

dan niet zelden muurvast op de bodem. Je hebt er dan een vervelend probleem bij. 

De Shad Clone is een mooi voorbeeld van een kant-en-klare shad met ingebouwd lood, haken en schoep. Kan erg succesvol zijn op groot water, 

maar heeft als nadeel dat je er veel lossers mee krijgt omdat de haken er niet makkelijk inschuiven. De snoek kan hem makkelijk vastklemmen. Een 

extra montage aan de zijkant kan dit probleem grotendeels verhelpen.
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Trollen met shads kan dus uitstekend. Maar ook binnen het trollen met shads heb je weer een scala aan mogelijkheden. Je kunt trollen 

zoals de meeste mensen het doen, waarbij in een vrij rechte lijn je shad op een bepaalde hoogte langs de bodem wordt gevoerd. Dat 

kan regelmatig goed vis opleveren, maar dat zijn meestal van die dagen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je aan je speld hebt 

hangen. Er zijn ook andere manieren om je shad door het water te sturen. Daarbij zitten technieken die het ook voor de visser veel 

spannender kunnen maken en je vaak een fijner visgevoel geven dan wanneer er alleen maar kilometers gemaakt worden. ‘Ieder zijn 

ding’, zul je zeggen en ik zal de laatste zijn om bepaalde manieren van vissen negatief te benaderen, maar ik wil met dit boek juist de 

mogelijkheden aanreiken die het totale shadvissen completer maken en daardoor ook leuker en spannender!

Meestal moet je er wel wat harder voor werken, maar dan kan de oplossing bijvoorbeeld liggen in ‘speedtrollen’, zo dicht mogelijk bij 

de bodem backtrollen of diagonalend backtrollen. We zullen deze soms zeer succesvolle technieken stuk voor stuk beschrijven. Bedenk 

daarbij zeker dit: het is sowieso goed om wat anders te doen dan de massa doet. 

Dit is Scharf István,  importeur van Spro/Gamakatsu in Hongarije en niet alleen een begenadigd sportvisser maar ook een ongelofelijk aardige kerel. 

Ik kende hem inmiddels al heel wat jaren toen hij eens een dag met me meeging om op de rivier te vissen.  Toen ik hem vroeg wat hij het liefst wilde 

vangen verwachtte ik eigenlijk als antwoord ‘een grote snoek‘. Verrassend genoeg zei hij dat hij graag een mooie baars of snoekbaars wilde vangen. En 

hoewel persoonlijke records me niet zoveel zeggen, vond ik het voor hem erg leuk dat hij  deze visdag zowel zijn grootste baars als snoekbaars ooit wist 

te vangen.




