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KNETTERGEK   
Wie denkt 

dat er ooit een eind 
komt aan de gekte die 

de kunstaaswereld met zich 
meebrengt, zit er goed naast. 
Gelukkig maar, want daarom 

kunnen we elk jaar weer genieten 
van nieuw, vaak nóg beter 

vangend plastic, hout en metaal. 
We verzamelden de meest 

opzienbarende kunstaassoorten 
waarmee je het komende 

seizoen aan de slag 
kunt.

Naam: DLT Super Joint van Raven
Formaat: uhm, we durven het bijna niet te 
zeggen… op een haar na 30 centimeter
Materiaal: hard plastic
Karakter: bruut, arrogant, traag en massief; 
hiermee vang je alleen de aller dapperste 
snoeken

Hoe te vissen: alleen 
slepen, is bereid tot 2 

meter diep te gaan
Prooi: grote snoek en 
meerval

Naam: Gulp Alive van Berkley
Formaat: 10 cm
Materiaal: dat weet niemand precies, maar het is zacht, flexibel 
en het zuigt zich vol met de geurstof waar het in drijft
Karakter: zenuwachtig en onwelriekend, voor mensen dan, want 
snoekbaars is er helemaal  
wild van
Hoe te vissen: kan met 
de dropshot techniek 
worden gevist, maar ook 
gewoon als shad op een loodkopje
Prooi: veel en grote snoekbaars

Naam: Spro Asp Speed Spinner
Formaat: inclusief spinnerblad 95 mm, alleen de body is 35 mm

Materiaal: lood en ijzer
Karakter: gladde rakker die zich niet gek laat maken door 
harde stroming
Hoe te vissen: ver inwerpen en dan keihard in één rechte lijn 
naar binnen jassen

Naam: Rapala Clackin’ Rap
Formaat: 8 centimeter
Materiaal: hard plastic met metalen zijdeksels voor 
extra vibraties van interne ratelbal
Karakter: zonder twijfel het meest vervelende joch uit 
de klas, dus hij vraagt erom eens flink te grazen te worden genomen.
Hoe te vissen: werpen en met trage halen binnen jiggen
Prooi: elke roofvis zal hier z’n tanden in zetten: van baars tot snoek en van 
roofblei tot snoekbaars

Naam: Lucky Craft Flathead
Formaat: een bescheiden 13,5 centimeter lang, 

maar wel flink hoog
Materiaal: houten body en hard 

plastic staart
Karakter: laat ‘m met rust en hij zinkt 
langzaam, maar zodra je de Flathead 
binnentikt slaat deze gruwelijk lekker 
uit
Hoe te vissen: slepen en werpen, 
zwemt maximaal 1,5 meter onder 
het oppervlak
Prooi: zonder twijfel een echte snoe-

kenkiller, niet in de laatste plaats door z’n 
enorme silhouet

Naam: NMF Split Shad van Rozemeijer
Formaat: 8 cm
Materiaal: nieuw hypermodern zacht 

plastic: Natural Movement Formula 
Karakter: overflexibel, niet stil te houden en 

hypernerveus – een verleider eersteklas
Hoe te vissen: dropshotten, dus aan een enkele haak 10 tot 
30 cm boven een wartelloodje over de bodem slepen
Prooi: snoekbaars en baars

Naam: Illex Chubby
Formaat: met 38 mm een 

echt minikunstaasje
Materiaal: hard plastic
Karakter: irritant, zenuwachtig 
en toch goed in staat om ook in 
harde snelle stroming nog recht te zwemmen
Hoe te vissen: werpen, duikt enkele decimeters diep
Prooi: grote favoriet van de Chubby is de roofblei, 
maar ook winde en baars gaan harder 
op deze vlegel

Naam: Savage Gear Alien Eel van Prologic
Formaat: deze Lemon Tiger meet een zeer 
respectabele 30 cm

Materiaal: zacht maar stevig plastic
Karakter: dankzij de lange, met de hand gesne-
den staart gedraagt deze buitenaardse aal zich 
levensecht – prefect voor gedresseerde snoeken
Hoe te vissen: slepen en werpen, kan ook tergend 
langzaam worden gevist: ideaal voor in de winter
Prooi: de Alien Eel richt zich hoofdzakelijk op 
snoek, en dan vooral de zware dames en heren

Naam: Fox Replicant 10”
Formaat: 10 inch, dus ruim 25 centimeter
Materiaal: zachte body met hard skelet 
bij de kop

Karakter: deze grote jongen is zacht-
aardig en gedraagt zich uitermate 
natuurlijk, hierdoor is ie ook onweer-

staanbaar voor hoger opgeleide roofvis
Hoe te vissen: slepen of werpen, op elke diepte
Prooi: de Replicant van Fox heeft het vooral gemunt op 

(grote) snoek, maar levert ook verrassend veel kanjers 
van snoekbaarzen op

KUNSTAAS!


