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roeger – en daarmee 
bedoel ik ongeveer 
tot de eeuwwisse-

ling – had je eigenlijk maar 
één type wartel: de tonwar-
tel. Twee oogjes die via een 
scharnierend tonnetje waren 
verbonden. Reserve onder-
lijnen waren steevast van dit 
type wartel voorzien. Het na-
deel van deze constructie was 

Leer de 8-knoop maken op www.hetvisbLad.nL/karpervissen

LOS MET LUSJES
karpervissers zijn ware meesters op het gebied van het 
laatste stukje lijn. dat betreft niet alleen het bedenken 
van oneindig veel nieuwe onderlijnvarianten, maar ook 
de bevestiging daarvan aan de rest van de montage. 
de tonwartel is inmiddels passé en voorbijgestreefd 
door het lusje. dat lijkt misschien wat ouderwets, maar 
mark noorman legt je in dit artikel uit waarom hij een 
fervent gebruiker van lusjes is.
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dat het wisselen van onderlijn 
nogal wat voeten in aarde had: 
voordat je een nieuwe onder-
lijn kon aanknopen, moest 
de oude onderlijn inclusief 
wartel van de hoofdlijn wor-
den afgeknipt. Een tijdrovend 
en bewerkelijk klusje, waarbij 
er bovendien elke keer wat 
hoofdlijn van de molenspoel 
verloren gaat.

V

voorschotelen. Lusjes zijn ook 
een uitkomst als je liever een 
conventionele wartel of eentje 
voorzien van een extra ring 
(flexi ring swivel) gebruikt. 
Maak dan een iets grotere lus 
en steek deze door het vrije 
ringetje, haal de haak door het 
lusje, trek de onderlijn strak 
en je montage is klaar! De 
lusmethode is overigens met 
alle onderlijnmaterialen – ny-
lon, fluorocarbon of (gecoate) 
gevlochten lijn – te gebruiken.

prima met pva
Een onderlijn met lus is zelfs 
onmisbaar als je gebruik 
maakt van PVA sticks. Zou je 
een onderlijn met daaraan een 
dikke wartel met behulp van 
een lange boilie- of stringer-
naald door de PVA stick – een 
samengeperst worstje grond-
voer in PVA – trekken, dan 
duw je die laatste uit elkaar en 
compleet de vernieling in. Een 
lusje met knoop laat zich daar-
entegen prima door de stick 
trekken en zet je vervolgens 
snel en gemakkelijk weer aan 

kwik change wartels maken snel van onderlijn wisselen een 
fluitje van een cent. stem de kleur van de sleeve daarbij af op de 
bodemkleur, zodat deze zo min mogelijk opvalt.
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sneL wisseLen
Rond de eeuwwisseling kwa-
men de eerste ‘quick-change’ 
(snelwissel) wartels op de 
markt. Hierbij wordt de onder-
lijn niet aan een warteloogje, 
maar aan een haakje met een 
vernauwing vastgezet. Het 
borgen gebeurde toentertijd 
nog door middel van een 
stalen ringetje dat terug over 
het haakje werd geschoven. 
Intussen hebben firma’s als 
Fox de inventieve ‘sleeve’ be-
dacht. Dit is een zacht en taps 
toelopend kunststof hulsje dat 
eerst op de onderlijn wordt 
geschoven en daarna strak 
over het haakje van de quick-
change wartel wordt terugge-
trokken. Deze sleeve fungeert 
tijdens de worp meteen ook 
als afhouder van de rig en 
verkleint  daarmee de kans dat 

je onderlijn in je montage of 
hoofdlijn verstrikt raakt.

veeLZiJdiG voordeeL
Aan het uiteinde van mijn 
onderlijn bevestig ik dus geen 
wartel, maar in plaats daar-
van heb ik met de 8-knoop 
een lusje gelegd dat in het 
quick-change haakje komt 
te hangen. Zo hoef je bij het 
wisselen van onderlijn geen 
knopen meer te leggen en 
kan dit razendsnel gebeuren! 
Ideaal als je ’s nachts, in de 
winter met koude vingers of 
wanneer het goed loopt geen 
tijd wilt verliezen aan onnodig 
geknoop en gepruts. Maar ook 
als je tijdens het vissen een vis 
ziet springen, kun je deze met 
behulp van dit systeem binnen 
no time een andere rig met 
bijvoorbeeld een fluo pop-up 

een fraaie schub die mark 
ten deel viel dankzij snel 
en adequaat wisselen van 
onderlijn.

met de oersterke 8-knoop 
(zie www.hetvisblad.nl) 
maakt mark een lus aan 
de onderlijn.

de quick-change wartel. Net zo 
gemakkelijk rijg je je onderlijn 
op deze manier dwars door 
een PVA zakje dat met pellets 
of boilies is gevuld. PVA sticks 
en -zakjes zijn overigens de 
ultieme maatregelen om in 
de war gooien te voorkomen, 
waarbij je als bonus wat los 
voer vlak rondom je haakaas 
brengt.

rUimte CreËren
Een ander praktisch voordeel 
van de lusmontage is dat je de 
onderlijn bij de vangst van een 
vis al in het landingsnet snel 
van de wartel los kunt halen. 
De hengel kan dan tot en met 
het lood opzij worden gelegd, 
waarna de vis – met alleen de 
onderlijn nog in zijn bek – op 
de onthaakmat kan worden 
gelegd. Op stekken waar je 
weinig ruimte hebt of als je 
met de vis in het net een steile 
oever op moet klimmen is dit 
ideaal: zo hoef je immers niet 
ook nog eens de hengel mee 
te dragen. Vervolgens heb je 
als de vis eenmaal op de mat 

ligt ook weer het voordeel dat 
er geen hengel in de buurt 

ligt, zodat deze ook niet kan 
beschadigen. 
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DETAILS AASPRESENTATIE
Vis ik met korte onderlijnen, dan kort ik de sleeve nog wat in door er een 
stukje af te knippen. Zo ziet het geheel van de aaspresentatie er net wat 
subtieler uit. Houd er overigens ook rekening mee dat wanneer je stijf 
onderlijnmateriaal gebruikt, de sleeve de onderlijn tijdens het afzinken van 
het lood af zal duwen. Haak en aas komen daardoor mooi van het lood af 
te liggen. Met soepel onderlijnmateriaal zullen haak en aas meestal vlakbij 
het lood terechtkomen. Dit hoeft niet per se nadelig te zijn. Vis je echter met 
inline lood op een zachte bodem, dan kan de presentatie van de montage wel 
eens verre van optimaal zijn.

met de lusmethode hoef je in principe niet meer van wartel te 
wisselen. houd er wel rekening mee dat de knoop tussen wartel 
en hoofdlijn op den duur verzwakt door het werpen, drillen, nat 
worden en weer opdrogen. Leg deze knoop daarom zo nu en dan 
even opnieuw.

vis je niet met 
pva-zakjes, dan 
kun je je reserve 
onderlijnen al 
van een sleeve 
voorzien. 

PVA ZAKJE RIJGEN

steek een lange boilie- of stringernaald in de lengte door 
een pva-stick of pva zakje heen.

rijg met behulp van het lusje de onderlijn terug door het 
zakje heen.

Zet nu de sleeve op de onderlijn. dit doe je wederom met 
behulp van de lus.

monteer de lus op de quick-change wartel en schuif de 
sleeve over de clip om het zaakje te borgen. 

klaar is kees. inwerpen maar!

Gebruik je liever 
een normale 
wartel, doe de 
lus dan door het 
warteloog, de 
haak vervolgens 
door de lus en 
trek het zaakje 
daarna aan.


