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a het lumineuze idee 
om een bierdop als 
kunstaas te gebrui-

ken, leerde wat research op 
het internet me dat ik niet de 
eerste was die dit had bedacht. 
Op de manier waarop de 
Amerikaanse uitvinder zijn 
bierdoppen fabriceert, viel 

volgens mij echter wel wat af 
te dingen. Dat kon beter, dus 
ben ik gaan knutselen en heb 
ik er een eigen draai aangege-
ven. Voor de niet zo handige 
doe-het-zelvers die op het 
punt staan hier al af te haken: 
ondanks mijn twee linker-
handen zet ik binnen zo’n vijf 

minuten een kunstaas bierdop 
in elkaar (zie kader).

KLEUREN
Er zijn talloze biersoorten en 
dus ook tal van bierdoppen in 
allerlei verschillende kleu-
rencombinaties. Dit biedt de 
mogelijkheid om de kleur van 
je kunstaas aan te passen aan 
de vissoort die je wilt bevissen. 
Zo is het bijna een standaard-
gegeven dat baars een voor-
keur heeft voor de kleur rood. 
Ook zilver en goud zijn prima 
kleuren. Deze geven een 
glinstering in het water tijdens 
het binnendraaien van je dop. 
Zelfs niet zo voor de hand 
liggende kleuren als (gif)groen 

hebben me al meerdere malen 
vis opgeleverd. Dit betrof dan 
vaak winde en voorn. Wel-
licht dat die vissen de bierdop 
aanzien voor een insect dat in 
het water is gevallen?

STYLING
Naast de keuze voor een 
kleurtje, kun je de bierdop op 
allerlei mogelijke manieren 
naar eigen inzicht verder ‘sty-
len’. Zo kun je als je een beetje 
handig bent wat veertjes op de 
haak binden om die laatste te 
verbergen. Dit zorgt ook net 
voor weer wat extra aantrek-
kingskracht. Geen zin om zelf 
veel te knutselen? Dan kun je 
de haak met veertjes ook kant-

• Roofvissen

en-klaar kopen. Of je prikt een 
kleine twister op een enkele 
haak. De blinker in combi-
natie met een twister is een 
topper die iedere roofvisser 
wel kent. Je kunt dus gebruik 
maken van bestaande ideeën 
of zelf je fantasie de vrije loop 
laten om je bierdop te pimpen. 
De variatie bij het volledig 
naar eigen wens maken van je 
kunstaas is eindeloos.

HAVENS
De bierdop is een soort kunst-
aas waar je veel verschillende 
vissoorten in tal van verschil-
lende watertypen mee kunt 
vangen. Hoewel je er dus mee 
kunt vissen in kleine slootjes 
en grote rivieren, heeft een 

bepaald type water en stek 
toch een duidelijke voorkeur: 
havens aan het grote water. 

DE BIERDOP 
IS TOP!

Kunstaasvissers zijn altijd op zoek naar iets speciaals. 
Dat ene stuk kunstaas wat bijzonder is en de 
vissen nog niet kennen. Zo ook roofvisser Robert 
Grootenboer. Toen ie een keer een biertje open trok, 
kreeg hij de ingeving om het bierdopje om te bouwen 
tot kunstaas. Hij ging met dit idee aan de slag en gooit 
sindsdien geen bierdop meer weg.
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VERZAMELEN
Je kunt op verschillende manie-
ren aan je basismateriaal voor dit 
stuk kunstaas komen. Zelf wat 
biertjes open trekken of je vraagt 
aan je vader of ie even doordrinkt. 
Een andere optie is om eens langs 
te gaan bij een horecazaak. Daar 
hebben ze tal van flesjes met 
doppen en kun je vaak een hele 
lading doppen ophalen als je even 
netjes vraagt of ze deze voor je 
willen bewaren. Je zal versteld 
staan wat je krijgt en welke leuke 
kleuren ze allemaal hebben.

N

De bierdop is heel gemakkelijk 
om te bouwen tot kunstaas.

In havens kun je 
met de bierdop 

mooi onder steigers 
en boten vissen.

De subtiele en dwarrelende actie van dit stukje 
huisvlijt valt in de smaak bij de roofvis.
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Stap 1: Vouw de bierdop eerst goed dubbel en buig hem daarna weer terug. Zo krijg je twee hoeken in de dop. Dat 
zijn de punten waar je de priem op zet om gaten in de dop te slaan voor de splitringen. • Stap 2: Zet de priem in de 
dop en sla hier met een tik van de hamer een gat in – gebruik geen spijker, want die sla je met dop en al vast in de 
werktafel. Let erop dat je dit niet te dicht bij de rand van de dop doet. Anders sla je geen gat, maar een scheur in de 
dop. In dat laatste geval wordt het onmogelijk om later de splitringen te bevestigen. Oefen eerst met wat oude dop-
pen om te bepalen hoever je de priem in de hoek van de dop moet zetten. • Stap 3: Kies de haak die je aan de bierdop 
wilt hangen. Het type haak wordt bepaald door de afwerking van je dop. Wil je die pimpen met een twisterstaart? Dan 
monteer je geen dreg maar een enkele haak. Zorg er daarbij voor dat je de haak ook daadwerkelijk aan de splitring 
kunt bevestigen. Een karperhaak heeft bijvoorbeeld een mooie maat, maar is meestal niet geschikt vanwege de dikke 
diameter. Paling- of forelhaken zijn vaak dunner en dus makkelijker te bevestigen. • Stap 4: Bevestig nu de haak aan 
de splitring. Ook hier is het weer een kwestie van goed kijken wat past en mogelijk is. Pak een splitring van minimaal 
6 mm, want nog kleiner wordt het een enorm gepruts om er een haak aan te zetten en deze aan de dop te bevestigen. 
Als beginnend doppenbouwer is 10 mm een mooie maat. Heb je eenmaal de slag te pakken, dan kun je daarna alsnog 
de kleinere maten pakken. Qua volgorde van montage is het even kijken wat je zelf het fijnste vindt werken: eerst 
de haak op de splitring of beginnen met de splitring aan de dop te bevestigen. Mijn voorkeur gaat uit naar de eerste 
variant. • Stap 5: Tenslotte breng je het werpgewicht aan. Dit doe je door loodhageltjes in de dop te leggen. Knijp de 
loodhagels niet dicht, zodat ze goed in de dop blijven zitten. Ik gebruik altijd verschillende maten, zodat de ratel die de 
hagels onder water afgeven als je de dop met tikken binnenvist elke keer anders klinkt. Let op dat je de bierdop niet te 
zwaar maakt, zodat hij zijn gekke dwarrelactie behoudt. Knijp de dop dicht en je eigen doppencreatie is geboren! 

Daar tref je tussen (en onder) 
de boten, steigers en meerpa-
len vaak leuke scholen baars 
aan; met daarbij niet zelden 
ook vissen van formaat! Trek 
met regelmaat je aas even 
omhoog om te kijken of er 
baars achteraan zit. Zo niet, 
kijk dan verder en blijf zoeken 
naar de vis. Sla ook de ondiepe 
gedeelten waar de kleine ple-
zierbootjes liggen niet over. 
Het is hier vaak ondiep(er), 
wat ervoor zorgt dat het water 
snel opwarmt. Dit trekt speld-
aas en daardoor ook roofvis 
aan. Draai op zulke stekken 
het dopje snel binnen en geef 
tussendoor regelmatig een tik.

WERPEND VISSEN
Het leuke van de bierdop is 
dat je hem op verschillende 
manieren kunt inzetten. Zo 
kun je hem werpend of 
verticaal vissen. Bij de eerste 
techniek zul je merken dat 
geen enkele dop op dezelfde 
manier door het water glijdt. 
Ieder dopje is uniek. Dit van-
wege het feit dat je tijdens het 
productieproces een handeling 
verricht waardoor geen enkele 
dop identiek gebogen is – ze-
ker niet als je eerst een kratje 
bier hebt leeggedronken om 
aan bierdoppen te komen. In 
het feit dat een bierdop nooit 
op een eentonige manier door 
het water gaat, schuilt volgens 
mij ook de kracht van dit aas. 
Behalve subtiel en dwarrelend, 
kun je de dop ook lekker snel 
binnen draaien. Dat kan de 
roofblei zeker wel waarderen.

VERTICAAL TECHNIEK
Ook bij het verticalen zal je 
al snel merken dat het dopje 
nooit loodrecht naar beneden 
gaat. Net als bij het werpend 
vissen schiet hij weer alle 
kanten op door het water. Dat 
is te danken aan de vorm. De 
buiging in de dop geeft hem 
iets aerodynamisch, maar de 
holle binnenkant zorgt ervoor 
dat de weerstand van het water 
er vat op krijgt en hem alle 
kanten op drukt en duwt. Het 
mooie van deze onregelmatige 
actie is dat dit het ook moge-
lijk maakt om je dop schuin 
onder een steiger te laten 
dwarrelen – daar waar juist die 
grote school baars ligt te wach-
ten. Kijk in ieder geval altijd 

hoe je aas zich door het water 
beweegt en pas je manier van 
vissen hierop aan.

VERTROUWEN
Voordat je begint met het ma-
ken van het bierdop kunstaas 

om ermee te gaan vissen, 
moet je beseffen dat elk stuk 
kunstaas de kans moet krijgen 
om goed te worden getest. 

Even een paar 
worpen maken 
en het al snel 
weer aan de kant 
schuiven als je 
niet direct beet 
krijgt, gaat hem 
natuurlijk niet 
worden. Niet bij 
hightech kunst-
aas en dus ook 
niet bij de bier-
dop. Wat ik je 
mee wil geven 
is dat er ook 
dagen zullen 
zijn dat je niks 
op de doppen 
weet te vangen. 
Aan de andere 
kant geldt ook 
de regel dat de 
bierdop je dag 
kan redden. 
En dan heb 
je wel de kick 

dat je op een eigen creatie vis 
vangt. Succes met bierdoppen 
bouwen en vang er een paar 
dikke vissen op!

BOUWPLAN BIERDOP KUNSTAAS
Een bierdopje 
omtoveren tot 
kunstaas is zo 
gepiept. Bovendien 
heb je er niet veel 
materiaal voor nodig: 
bierdoppen, een 
hamer, priem, haken, 
dreggen en splitringen. 
Aan de slag!

Schenk je de dop vertrouwen, 
dan betaalt dit zich zeker uit.

Je kunt de bierdop geheel 

naar eigen inzicht ‘stylen’.
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