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ind september 
melden we ons bij 
Reggy aan de oevers 

van een waterpartij bij het 
Noord-Hollandse Scharwoude 
– razend benieuwd naar de 
vangkracht van de nog relatief 
onbekende zig-rig. Mochten 
daar twijfels over bestaan, 
dan zijn die bij aankomst 
snel verdwenen. De Noord-
Hollander staat al met een 
kromme hengel in zijn hand, 
terwijl op dat moment ook 
zijn andere hengel ‘vertrekt’. 
Stomverbaasd pakken we die 
laatste op verzoek van Reggy 
snel van de steun. Het handen 
schudden ter kennismaking 
doen we tijdens de duo-dril. 
Niet eerder ging een reportage 
zó succesvol van start.

EffEctiEf WAPEN
“Veel karpervissers hebben 
echter weinig vertrouwen in 
de zig-rig”, zegt Reggy. “Het 
gaat tegen hun natuur in om 
het aas zo ver boven de bodem 
te presenteren. Bij de meeste 
jongens blijft het systeem dan 
ook voorgoed in de tas, of het 
wordt op een blauwe maandag 
hooguit een keertje als ‘bijleg-
ger’ ingezet. Maar zoals je ziet 
kan dit systeem wel degelijk 
een effectief wapen zijn.” De 
vis aan Reggy’s hengel komt 
vrij snel onder de kant en 
wordt geschept. Het exem-
plaar aan de ‘redactiehengel’ 
koerst echter in volle vaart 
op een rietkraag af. De druk 

wordt noodgedwongen op-
gevoerd, maar helaas schiet 
de vis los. “Zonde, dat was 
waarschijnlijk een goeie”, 
lacht Bruinsma als een 
boer met kiespijn. “Maar 
ze zijn in ieder geval los!”

PAUZE NEMEN
De hengels worden weer 
in positie gebracht. De 
reporter staat met zijn 
ogen te knipperen als 
binnen enkele minuten 
wederom een prachtige 
aanbeet volgt, maar Reggy 
is geenszins verbaasd. 
“Het gebeurt hier wel 
vaker dat ik twee vissen 
tegelijk sta te drillen. Die 
andere hengel vertrekt zo 
ook weer. Wedden?” Hij 
is nog niet uitgesproken 
of er volgt inderdaad 
weer een nieuwe fluiter. 
Het tegelijkertijd drillen 
van twee vissen gaat 
hem nog aardig af ook. 
“Meestal vis ik hier met 
mijn zoon Lewis, maar 
die moest vandaag naar 
school. Soms staan we 
ieder met twee hengels 
met daaraan vis in de 
hand en liggen er af 
en toe in een mum 
van tijd vier karpers 
in onze schepnetten.” Pas 
als we even pauze nemen en 
‘Zig-Reggy’ beide hengels op 
de kant heeft, is er tijd om 
wat dieper op de materie in te 
gaan.

ERVARiNG OPDOEN
“Wat je zojuist zag en hoorde, 
moet je natuurlijk wel in het 
juiste perspectief plaatsen. Zo 
goed als het hier op de zig-rig 

loopt, maak je het niet overal 
mee”, aldus Reggy. “Maar ik 
vis graag op dit soort wateren 
waar gewoon lekker veel kar-
per zwemt en het maximaal 
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SUCCESVOL KARPEREN 
MET DE ZIG-RIG
Vis vangen tussen bodem en wateroppervlak
De zig-rig is een ‘hot topic’ onder karpervissers. Het is ook even 
wennen: je aas niet op, maar juist een paar meter boven de 
bodem aanbieden. Want kun je daar wel karpers vangen? Deze 
psychologische drempel houdt veel karpervissers tegen 
om dit aparte systeem een kans te geven. Reggy 
Bruinsma is overtuigd ‘zig-rigger’ en doet 
deze bijzondere techniek in deze 
reportage uit de doeken.
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ZO cREËER JE EEN VOERWOLK

Maak eerst een papperige 
voertje van een zig-rig voer-
mix, drijvende ‘riser’ pellets, 
en water en koffiemelk.

Breng dit goedje met  behulp 
van een dichte spod (de 
‘Spomb’ is bijvoorbeeld ideaal 
hiervoor) naar je beoogde stek.

Zet na de eerste worp direct je 
spodhengel op de lijnclip, en 
werp vervolgens nog een paar 
keer wat voer naar de stek.

Er ontstaat nu een mooie, 
grote ‘voerwolk’ die lang in 
de bovenste waterlagen blijft 
zweven.

Veel karpervissers hebben volgens Reggy ten onrechte weinig vertrouwen in de zig-rig.
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een meter of 4 diep is. Je krijgt 
hier vertrouwen in het zig-rig 
systeem en de techniek snel 
onder de knie. Op dunner 
bezet wat zal je natuurlijk 
meer visloze uren maken. 
Vaak slaat dan de twijfel toe 
en wordt de handdoek al snel 
in de ring gegooid. Geef dit 
systeem daarom eerst eens 
een serieuze kans op een mak-
kelijk water waarvan je weet 
dat er veel karper zwemt. Je 
zult versteld staan van wat er 
mogelijk is.”

LOSSERS
Reggy vist verder en drilt de 
ene vis na de andere. Daarbij 
valt het op dat hij er ook een 
paar verspeelt doordat de vis 
losschiet. Dat gebeurt meestal 
bij twee gelijktijdige aanbeten, 
als hij zich niet 100% kan 
concentreren op het drillen 
van één vis. “De hengel gaat 
dan te veel verticaal. Die houd 
ik bij voorkeur juist omlaag 
tijdens de dril. Zo blijft het 
lood langer onder water. Want 
aan de lange onderlijn (van 
soms wel 3 meter) gaat het 
lood te veel bungelen als dit 
uit het water is. In combinatie 

hengel geeft doorgaans de 
meeste aanbeten.” De tweede 
hengel komt op zo’n 5 meter 
afstand te liggen en stelt hij 
iets dieper af. “Die gaat op 
‘half water’ – in dit geval op 
1,5 meter diepte, op een plek 
waar 2,5 meter water staat – 
en wordt iets naast de voerplek 
gedropt. Hier komen in 9 van 
de 10 gevallen minder, maar 
wél de betere vissen vandaan”, 
aldus onze zig-fanaat. Zo vist 
Reggy in feite twee waterlagen 
af. Iets met wedden en twee 
paarden…

StALKEND ZiGGEN
Op moeilijkere wateren met 
een lagere karperbezetting, 
zet Reggy de zig-rig anders 
in. “Struinend afstandvissen 
is daar het devies. Hier maak 
ik geen voerplek, maar zoek 
ik naar zonnebadende vissen 
of een schooltje zwemmende 
karpers. De zig-rig werp ik dan 
in de zwembaan of ver over 
zonnende vissen heen, waarna 
ik in het laatste geval de mon-
tage voorzichtig indraai tot 

Reggy Bruinsma: “Begin op een 
makkelijk water om ervaring en 
vertrouwen op te doen.”

INWERPEN
Op water tot 4 meter diep kun je goed uit de voeten met onderlijnen tot 
maximaal 3,5 meter lengte. Wanneer je gebruikt maakt van een 2 meter 
lange (leadcore) leader valt het met het in de war gooien wel mee. Leg de 
lange zigrig-onderlijn (met wat PVA foam op de haak) in het gras of op een 
kunstofmatje. Draai de leader nu tot aan de verbindingsknoop tegen het 
topoog van je hengel, waarbij het 85-grams lood net van de grond wordt 
gehouden. Nu kun je met wat oefening prima ingooien.

SIMPELE MONTAGE
Zig-riggen kan heel eenvoudig: met een doorlopende, 
lange onderlijn, ‘kaal’ en rechtstreeks vanaf het lood 
omhoog. Dit geldt voor water dat niet dieper is dan 
zo’n 4 meter. Bij dieper water ben je genoodzaakt een 
extra ‘float’ (onderwaterdobber) tussen lood en haak 
te monteren. Dit extra drijflichaam kan echter wel 
gaan bungelen tijdens de dril en vergroot de kans op 
losschieters. De onderlijn bestaat uit een lang stuk 
24/00 mm nylon voor obstakelvrije ‘runwateren’. 
Voor water met grotere vissen neem je een onderlijn 
van 28/00 of 30/00. Afhankelijk van de aanwezig-
heid van obstakels, pak je een hoofdlijn van 30/00 
tot 40/00 nylon. Een stuk rubberen of siliconen tube 
houdt de onderlijn iets van het lood af, waardoor je 
de boel minder snel in de war gooit.

STUKJE FOAM ALS AAS
Voor wat betreft het aas (de 
‘zig’) hoef je niet moeilijk te 
doen: zo’n beetje alles dat 
blijft drijven vangt wel karper. 
Karpers zijn opportunisten en 
omdat je er niet mee voert, 
hoeft het enkel de aandacht te 
trekken. Reggy heeft goede 
ervaringen met kleine stukjes 
zwart en geel foam van 1 tot 
2 cm groot. Zwart tekent 
namelijk goed af wanneer een 
karper uit de diepte omhoog 
kijkt. Andersom ziet een 
karper aan de oppervlakte 
het stukje geel foam weer 
goed, daar dit contrasteert 
met de donkere diepte. Reggy 
monteert de stukjes foam net als een boilie op 
een korte hair: strak tegen de ‘curve-shank’ haak maatje 10. Denk aan simpel pop-up foam of de drijvende nep-
insecten en andere ‘zig-bugs’ die sommige firma’s in hun assortiment hebben. 

in de zone van de zonnende 
karpers.” Bij deze mobiele 
aanpak, beperkt hij zich tot 
één hengel. Dit omdat je snel 
moet kunnen anticiperen op 
de bewegingen van de vis. “Ik 
probeer daarom altijd vanaf 
een hoger punt en met behulp 
van een polaroid zonnebril 
de vis te lokaliseren en in de 
gaten te houden. Trekt een 
school karpers naar een be-
paalde hoek, schroom dan niet 
om ze stiekem voorbij te lopen 
en de presentatie opnieuw in 
de zwembaan te presenteren. 
Vaak wordt je zig dan alleen 
uit pure irritatie al gepakt”, 
zegt Bruinsma.

BiZARRE AANtALLEN
Dat deze visdag zó overtui-
gend zou verlopen, hadden we 
– Reggy uitgezonderd – van 
tevoren niet kunnen beden-
ken. Onze zig-rigger doet 
het ook beduidend beter dan 
de concullega’s rond de put: 
aan het eind van de middag 
staat Reggy op 35 runs, tegen 
vijf runs van de tien andere 

vissers bij elkaar! Karpers zijn 
dus echt niet alleen nabij de 
bodem of aan het waterop-
pervlak te vangen, maar ook 
prima daar tussenin. “Al komt 
deze visserij in de zomer-
maanden en lichte omstan-
digheden veruit het best tot 
zijn recht. ’s Nachts of in 
hele troebele wateren kan het 
ook werken, maar lang niet 
zo goed als in helder water 
bij daglicht”, vult Reggy aan. 
Die heeft ook nog een laatste 
bonustip voor ons. “Aan het 
einde van de visdag liggen er 
bij je voerplek behoorlijk wat 
afgezonken voerdeeltjes op de 
bodem. Niet zelden ligt daar 
een dikke vis van te snoepen. 
Het kan dus geen kwaad om 
tijdens de laatste visuurtjes op 
die plek je aas op de bodem te 
presenteren.”

met de kleine haakjes die ik 
gebruik, loop je tijdens de dril 
onder de kant het risico dat de 
vis losschiet.”

VOERWOLK
Op dit soort zwaar bezette 
putten start Reggy zijn visdag 
met het opbouwen van een 
voerplek. Of beter gezegd: 
voerwolk. Want het voer moet 
bij het ‘ziggen’ zo lang moge-
lijk in de bovenste waterlagen 
blijven zweven. “Vis komt 
vaak rap op zo’n welriekende 

voerwolk af. Dan is het zaak 
om ter hoogte van de voerwolk 
twee hengels op verschillende 
dieptes aan te bieden.” Reggy 
zet de lijn van de spodhen-
gel direct 
nadat hij heeft 
gevoerd in 
de lijnclip. 
Vervolgens 
werpt hij de 
eerste hengel 
vlak naast de 
nog aanwe-
zige Spomb; 

precies daar waar het voer 
ligt te ‘wolken’. Reggy: “Die 
vis ik op een halve meter 
onder het wateroppervlak, 
middenin de voerplek. Deze 

Bij het zig-riggen loopt een ultralange onderlijn met daaraan het drijvende aas rechtstreeks vanaf het lood omhoog.

Met een stukje zwart foam van 1 cm en daarbovenop een stukje geel foam van 0,5 cm zit je altijd goed.

Dril met de hengel omlaag zodat het lood onder water blijft en niet 
boven water gaat bungelen, wat de kans op lossers verkleint.


