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Leer meer op www.hetvisblad.nl/roofvissen

en paar jaar geleden 
was er in Nederland nog 
niet veel te koop op het 

gebied van jerkbaits. En mocht je al 
iets kunnen vinden in de winkels, 
dan was het of veel te groot of veel 
te duur. Zo ben ik zelf aan het 
knutselen geslagen en mijn eigen 
jerkbaits gaan maken. Dit is een 
prachtige aanvulling op mijn vis-
serij en vormt inmiddels een hobby 
binnen een hobby. Na wat jerkbaits 
te hebben gebouwd ben ik mijn 
grenzen gaan verleggen en pluggen 
gaan bouwen. Eerst de ‘standaard’ 
typen, later ben ik me gaan richten 
op de wat meer aparte modellen die 
nergens te koop zijn.

BANANEN
In een catalogus zag ik een keer 
een plug met de naam ‘bananen 
plug’, maar deze was eigenlijk al-
leen maar krom en leek totaal niet 
op een banaan. Dat kan anders, 
dacht ik bij mezelf. In de prak-
tijk bleek het echter makkelijker 
gezegd dan gedaan om een plug 
te maken die echt op een banaan 
lijkt én ook nog een aantrekkelijke 
actie heeft. Het heeft me dan ook 
de nodige uurtjes gekost om het 
lood in de plug op de juiste positie 
geplaatst te krijgen.
Maar het resultaat was alle moeite 
– inclusief het supermarktbezoek 
om de stickertjes van de bananen te 

middels heeft ook de snoek zijn 
interesse in dit kunstaas meerdere 
malen laten blijken.
Hetzelfde geldt trouwens voor 
voorbijgangers. Als je met zo’n 
aasje staat te vissen zijn kreten en 
opmerkingen als ‘zitten hier ook 
apen’ en ‘ik wist niet dat bananen 
konden zwemmen’ vaak niet van 
de lucht. Als op dat moment een 
snoekje zich aan het aas vergrijpt 
is het natuurlijk dubbel zo leuk. 
Mensen zitten soms zelfs achter-
stevoren op de fi ets of komen terug 
gereden om er zeker van te zijn of 
ze het wel goed hebben gezien.

GOING BANANAS!
De gesloten tijd is een mooie periode voor de fanatieke roofvisser – als je 
tenminste een beetje creatief bent. Jack van de Mortel is dat zeer zeker: 
hij verraste de redactie met een reeks ongemeen mooi, maar vooral heel 
erg apart, zelfgemaakt kunstaas.

TEKST EN FOTOGRAFIE JACK VAN DE MORTEL
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Deze snoekbaars 
had wel trek in een 
banaantje.

Het gesloten seizoen is dé periode voor een 
stukje huisvlijt.

De wortel under-
cover in een portie 
diepvriesgroenten.

Ook kunstaasmuizen zijn gek op kaas.

Lood de muis zo uit dat hij net met zijn rug 
boven water steekt.

WORTELS
Gelukkig zijn niet alle zelfbouwsels 
zo ingewikkeld om te maken als de 
bananenplug. Zo vis ik ook met ‘de 
wortel’. Dit is een jerkbait met een 
walk the dog actie die met korte 
tikken door de oppervlakte wordt 
binnen getikt. Een prima aas voor 
vegetarische snoek die tussen de 
planten ligt.
Een handvat van een oude hand-
veger of een deel van een stoel of 
tafelpoot voldoet prima voor het 
maken van een wortel jerkbait. 
Deze zaag je op een lengte van on-
geveer zeventien centimeter af en 

het geheel laat je met behulp van 
een vijl taps toe lopen – sommige 
delen van handvegers of poten heb-
ben deze vorm al van zichzelf, wat 
ons weer werk scheelt. De voor- en 
achterkant van de jerkbait rond je 
met een houtvijl en schuurpapier 
mooi af. Het wortel motief breng je 
aan door met een vijl wat ‘strepen’ 
te trekken.
Daarna boor je onder in de jerkbait 
zowel aan de voor- als achterkant 
gaten van 10 millimeter. Hierin 
brengen we het lood aan. Lood de 
jerkbait zo uit dat hij mooi hori-
zontaal in het water hangt en zijn 
rug iets boven de waterspiegel 
uit komt. Smeer de gaten af met 
vloeibaar hout en werk deze na het 
drogen mooi af. Zet de wortel eerst 
in de grondverf voordat je hem 
van een oranje kleur voorziet. Dit 
laatste kan zowel met de kwast als 
spuitbus gebeuren – de wortel op 
de foto is met spuitbussen in de 
kleuren geel en rood gespoten. 
Als fi nishing touch snijd je uit 
een rubber matje of elke ander 
soort groen kunststof een groen 

peuteren – dubbel en dwars waard. 
De voldoening die je ervaart bij het 
vangen van je eerste vis aan een 
eigen fabricaat is onbeschrijfelijk 
groot. Dit was tot mijn verbazing 
overigens een snoekbaars. In-

‘kraagje’ voor op de wortel. Let 
erop dat je dit niet te groot maakt 
omdat het de actie behoorlijk kan 
beïnvloeden. Het kraagje zet je met 
behulp van een schroefoog vast op 
de voorkant van de jerkbait. Hierna 
worden de schroefogen voor de 
haken geplaatst en kan het geheel 
worden afgelakt.

MUIZEN
Een ander kunstaasje dat zowel 
boven als onder water de nodige 
aandacht trekt is ‘het muisje’. Deze 
plug loopt ongeveer een meter 
diep en heeft een fel uitslaande 
actie waarbij het staartje mooi 
slingerend door het water gaat. De 
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Snoeken zijn zeker te porren voor een vegetarische hap.

details zoals de snorharen, oortjes 
en staart maken het geheel tot een 
leuk en bijna echt muisje waar al 
de nodige snoeken voor zijn geval-
len.
Voor het maken van een muis is 
ook niet veel nodig. Een stukje 
meranti hout vormt de basis. Deze 
houtsoort gebruik ik overigens 
voor mijn meeste aasjes: het is 
gemakkelijk te bewerken en 
goed verkrijgbaar. Aan 
de onderkant van 
de muis boor je in 
het midden een 
gat waarin het lood 
wordt geplaatst. 
Net zoals bij de wortel smeer ik dit 
af met vloeibaar hout dat na het 
drogen netjes glad wordt afge-
werkt. Daarna boor ik de gaatjes 
waar de (kunststof) snorharen na 
het spuiten in worden gelijmd. De 
oortjes en de staart knip ik uit het-
zelfde materiaal als het groen op de 
wortel. Dit rubber is in de meeste 
goede hobbyzaken verkrijgbaar. 
Voor het plaatsen van de oren maak 

ik kleine openingen in de kop, de 
staart bevestig ik middels een gaatje 
aan de achterzijde. De oortjes en 
staart worden net als de snorharen 
pas na het spuiten gelijmd.
De muis is een plug zodat er ook 
nog een 
inke-

ping moet worden gezaagd 
waarin de zwemlip kan worden 
geplaatst. Het is belangrijk ervoor 
te zorgen dat deze recht zit, anders 
gaat de muis scheef door het water. 
Vervolgens is het een kwestie van 
de schroefogen plaatsen en daarna 
kan de muis worden gespoten. 
Zijn de snorharen, oren en staart 
er aan gelijmd dan kan de muis 
worden afgelakt en is hij klaar om 
tussen de kaken van vriend snoek 
te  belanden.

DRESSUUR 
Je zult wel snappen dat wanneer je 
met zulke aasjes aan de waterkant 
verschijnt je veel bekijks hebt. Dit 
maakt het vissen natuurlijk extra 
leuk, zeker omdat ook de snoeken 
interesse in je creaties zullen heb-
ben. Zulke aparte eigenbouwtjes 
doorbreken immers de dressuur 
die zich op sommige wateren 
sterk doet voelen. Daarbij geeft 
het vangen van een vis op je eigen 
gemaakte kunstaasje sowieso al een 
aparte kick. Ik zit dus al weer volop 
te bedenken wat het volgende aasje 
zal zijn dat ik ga maken.
Het gesloten seizoen is bij uitstek 
de periode om eens een keer zelf 
zoiets aparts in elkaar te knutselen 
– wie weet houd je er een leuke 
nieuwe hobby aan over. Mocht je 
na het lezen van dit artikel geïn-
teresseerd zijn geraakt en vragen 
hebben, dan kun je altijd een mail-
tje sturen naar jack@roofvisnet.nl. 
Ik help je graag verder op weg. ■
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