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O p vrijwel iedere 
hengelsportbeurs 
en in elk sportvis-

sersmagazine zie je het vissen 
met de dropshot techniek wel 
voorbij komen: het dropshot-
ten is zogezegd ‘hot’. Deze 
vistechniek werd reeds lang 
geleden geïntroduceerd in 
Amerika, maar is hier pas 
sinds kort over komen waaien 
– en wordt daarbij vaak gepre-
senteerd alsof het iets totaal 
nieuws is. Dat maakt natuur-
lijk allemaal niks uit, zolang 

Dropshot vanaf De kant!

het vissen met de dropshot techniek is een van de 
nieuwste loten aan de omvangrijke boom van het 
vissen op snoekbaars met kunstaas. Deze uit amerika 
overgewaaide techniek leent zich voor het vissen 
vanuit de boot, maar heeft vooral de snoekbaarsvisser 
die zijn geluk vanaf de kant beproeft een hoop te 
bieden. roofvisexpert Dietmar Isaiasch doet in dit 
artikel uit de doeken hoe hij het dropshotten aanpakt.
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tellen met aanslaan om de vis 
de kans te geven het kunstaas 
beter beet te pakken.

DropshotMontaGe
De montage die ik voor het 
dropshotten gebruik is de vol-
gende. Als onderlijn neem ik 
een stuk fluorocarbon van 1,80 
meter lang en 0,25 mm dik. 
Op ongeveer 30 centimeter 
van een uiteinde zet ik met be-
hulp van de Palomarknoop de 
haak vast. Aan het andere uit-
einde zet ik een klein warteltje 
(maat 16 of 18). Het onderste 
deel – onder de haak – blijft 
vrij, hier komt later het drop-
shotlood aan te hangen. Kies 
dit niet te licht: op stilstaand 
water gebruik ik 7 tot 15 gram 
lood en bij lichte stroming is 
12 tot 21 gram ideaal.
Omdat bij het vissen vanaf 
de kant de kans op vastraken 
aan de bodem zeker aanwe-

zig is, gebruik ik uitsluitend 
staafvormig lood. Dit trek je 
gemakkelijk tussen de stenen 
door en laat zich ook lekker 
ver werpen. Daarbij kun je 
met dropshotlood dankzij 
het ingenieuze bevestigings-
systeem ook de afstand tussen 
kunstaas en lood soepel en 
snel variëren. Zo kun je de 
hoogte waarop je boven de 
bodem vist afwisselen en in 
de buurt van de vis blijven. De 
dropshotmontage knoop je 
met de wartel aan een hoofd-
lijn van 10/00 dyneema en je 
kan ‘los’.

BasIsvarIant
Nu de montage compleet 
en bijna visklaar is, moet je 
beslissen op welke wijze je het 
kunstaas op de haak bevestigt. 
De meeste sportvissers ken-
nen alleen de standaardvariant 
met de kopbevestiging. Dit is 

ook niet verwonderlijk: het is 
een nieuwe techniek en het 
merendeel leest, ziet of hoort 
alleen over de basisvariant. De 
kopbevestiging – soms ook 
wel aangeduid als neusbeves-
tiging – wordt dan ook door 
zo’n negentig procent van de 
vissers gebruikt. Hierbij imi-
teert het shadje een actief en 
levendig prooivisje dat op zoek 
is naar voedsel. Vis je op deze 
manier, dan zijn de aanbeten 
meestal zacht en de beuken 
op je hengel op de vingers van 
een hand te tellen. Het is net 
alsof het kunstaas zachtjes 
naar binnen wordt gezogen, 
wat je als visser meestal pas 
merkt als je opnieuw actie aan 
het kunstaas mee wilt geven.

WaCkY of off-set
Omdat afwisseling nooit 
kwaad kan, kun je er ook voor 
kiezen om ‘wacky style’ dan 
wel met een off-set haak te vis-
sen. De wacky-methode leent 
zich bij uitstek op drukbeviste 
wateren waar de vis het klap-
pen van de dropshotzweep in-
middels wel kent. Prik de haak 
midden in het kunstaas en 
trek deze met lichte druk zover 
door dat de haakpunt er weer 
uitsteekt. Zo krijgt het plastic 
de actie van een gewond visje 
of een kronkelende worm. 
Hierbij is het gebruik van 
slank en langwerpig kunstaas 
van essentieel belang: dit zijn 
de allerbeste wormimitaties!
Bij het gebruik van een off-set 
haak verstop je de haak in het 
kunstaaslichaam. In dit geval 

het maar vis vangt. En dat doet 
het dropshotten zonder enige 
twijfel! Want ondanks dat het 
oorspronkelijk is bedacht voor 
Amerikaanse wedstrijdvissers 
die het op blackbass hebben 
gemunt, worden met het 
systeem ook in ons land veel 
mooie baars- en snoekbaars-
vangsten geboekt.
 
super kantteChnIek
Deze eenvoudige, maar zeer 
effectieve vistechniek is vooral 
een uitkomst voor sportvissers 

die vanaf de kant vissen. De 
crux zit hem daarbij in het feit 
dat het kunstaas bij het drop-
shotten langere tijd zwevend 
boven de bodem kan worden 
aangeboden – net zoals bij het 
verticalen. Bij die laatste tech-
niek is dit zweefmoment in de 
zone net boven de bodem ook 
vaak de sleutel tot succes. Van-
uit de boot kun je een loodkop 
met shadje prima even boven 
de bodem laten zweven, maar 
vanaf de kant wordt dit een 
lastig verhaal – damwanden 
en steigers aan diep water 
uitgezonderd. Daar zinkt je 
kunstaas steeds in een vrijwel 
rechte lijn naar beneden en 
bevindt het zich slechts zeer 
kort boven de bodem. Vaak te 
kort voor twijfelende roofvis. 
Dankzij de dropshot-rig komt 
het zweefmoment ook voor 
het ‘gummi’ van de kantvisser 
binnen bereik. Zo wordt het 
mogelijk om voorheen moei-

lijk bevisbare stekken heel 
secuur uit te kammen.

easY Does It
Voor het dropshotten vanaf 
de kant gebruik ik een hengel 
van minstens 2,40 meter 
lang. Dit om het kunstaas 
goed op afstand te kunnen 
‘sturen’. Als het kunstaas na 
het inwerpen de bodem heeft 
bereikt, hef ik de hengel en 
draai ik de lijn strak. Daarna 
maak ik een paar slagen met 
de molen en verplaats zo de 
dropshotmontage een klein 
beetje. Las dan een pauze in 
waarin je de hengeltop lichtjes 
naar je toetrekt, om vervolgens 
weer een klein stukje binnen 
te draaien. Op deze manier 
kam je de waterbodem uit op 
zoek naar roofvis. Toont er een 
interesse, dan zal de aanbeet 
zich in de vorm van een tik op 
je hengeltop manifesteren – al 
zal je deze vanwege de felheid 
soms zelfs tot in de handgreep 
voelen. Het kan echter ook zo 
zijn dat de aanbeet aarzelend 
is omdat de vis het kunstaas 
alleen vast houdt. In dat geval 
voel je weliswaar weerstand, 
maar wacht je nog een paar 

is het belangrijk om voor rub-
ber kunstaas te kiezen waar al 
een opening in de vorm van 
een inkeping in de buikholte 
is uitgespaard. Hierin zit de 
haak op zo’n manier verstopt 
dat de punt gemakkelijk door 
het zachte rubber heen prikt 
en de vis kan haken. Omdat de 
haakpunt verborgen zit, pakt 
deze ook minder snel wier of 
waterplanten zodat het ook 
een erg geschikte montage is 
voor begroeid water.

teChnIek Is aLLes
Welke van de drie hiervoor 
beschreven bevestigingsme-
thoden je ook kiest, ze vangen 
allemaal vis. Dit kunnen ik en 
mijn vismaten op basis van de 
talrijke gevangen snoekbaar-
zen zeggen. Het komt uitein-
delijk veel meer op de vistech-
niek aan of je succesvol bent. 
Rustig en langzaam binnen-
draaien met lichte tikjes vanuit 
de pols brengt zeker vis op de 
kant. Roofvis kickt meer op 
een gemakkelijke prooi als een 
langzaam wegkwijnende vis 
dan een levendig en hectisch 
spartelend exemplaar. Probeer 
de actie van je kunstaas maar 
eens uit in helder water. Je 
zal er versteld van staan hoe 
onberekenbaar het rubber 
kunstaas zijdelings uitslaat en 
met onnavolgbare stuiptrek-
kingen probeert in balans te 
blijven. Een stekelige rover ziet 
absoluut geen enkel verschil 
met echte prooivis en zal het 
aangeboden kunstaas gretig 
aanvallen – garantiert! 

Dropshotten vanaf de kant: 
simpel en doeltreffend.

De off-set (onder) en kopbevestiging (midden en boven) van 
dropshot kunstaas.
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Wil je meer weten over het dropshotten, dan is de nieuwe DVD van Dietmar 
Isaiasch een aanrader. Hierop geeft hij vele nuttige en vangende tips 
voor het vissen met de dropshot techniek. Deze DVD is verkrijgbaar bij 
Publishing House. Zie: www.hengelsporthuis.com

Zacht en zeer flexibel kunstaas: ideaal om te dropshotten.


