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Jerkbaits zijn ware kunstwerkjes 
die er soms bijzonder gelikt uitzien. 
Toch is het zelf maken van een 
jerkbait volgens de 13-jarige Timo 
Oosterveen heus niet zo moeilijk. 
Zelf is hij sinds een jaar aan het 
knutselen geslagen en maakt hij al 
de meest prachtige creaties om de 
snoek voor te schotelen. Timo laat je 
stapsgewijs zien hoe jij thuis je eigen 
jerkbaits kunt maken – de perfecte 
bezigheid voor in de gesloten tijd.
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TIMO’S JERKBAITS
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Ruim een jaar geleden 
wilde Timo als fana-
tiek snoekvisser enke-
le jerkbaits aanschaf-
fen. Hij schrok echter 

zo van de prijs, dat hij besloot om 
zelf te gaan knutselen. “Eerst heb 
ik op internet naar informatie ge-
zocht en daarna ben ik aan de slag 
gegaan.” Met een stuk hout uit zijn 
vaders schuur maakte hij – met een 
klein beetje hulp van pa Niko – zijn 
eerste jerkbait. Dit felroze en knal-
gele kunstaas was direct een succes. 
“Toen ik met mijn vader en broer 
ging snoeken vingen zij niets, ter-
wijl ik op mijn zelfgemaakte jerk-

bait wél succes had. Dat was 
zo gaaf dat ik direct meer 

wilde gaan knutselen.”

SIMPEL VANGT 
OOK PRIMA
Een stuk hout uitza-

gen, primer erop en 
daarna de boel voor-

zien van spuitverf van 
de Action – dat was in het 

begin Timo’s werkwijze. Inmid-
dels pakt hij het iets professioneler 
aan, maar de basis blijft gelijk: een 
visvorm zagen, verfl aag erop, werp-
gewicht en schroefoogjes erin, dreg-
gen eraan en vissen maar. “Met een 
airbrush-apparaat – gekocht van 
het geld dat ik heb verdiend met de 
verkoop van mijn jerkbaits – kun 
je ware kunstwerkjes maken. Maar 
het zijn vooral sportvissers die daar 
helemaal gek van zijn. Zo’n gede-
tailleerde en natuurgetrouwe print 
maakt de snoek volgens mij niet zo-
veel uit. Als het kunstaas maar een 
mooie actie heeft. Dan kun je ook 
met een simpel uitziende jerkbait 
prima vis vangen.”

STAP 1
Teken de gewenste 
vorm op een stuk 
hardhout. Tip: teken 
meerdere vormen 
zodat je tijdens het 
verfproces door kunt 
pakken en een serie 
jerkbaits kan spuiten.

>> BENODIGDHEDEN
Voor het maken van zijn jerkbaits gebruikt Timo de volgende gereedschap-
pen: decoupeerzaag, freesapparaat, boormachine, schuurmachine, werkbank, 
airbrush-apparaat. Qua materiaal ziet zijn lijstje er als volgt uit: pen en papier, 
Meranti hardhout, schroefoogjes, Envirotex (2 componenten epoxy), stanley-
mes, messing, kneedbaar hout, primer, verf en plakoogjes.

Timo’s 
eerste creatie 

waar hij zijn vader 
en broer mee naar 

huis viste.

STAP 
Boor voorzichtig gaten in het hout. Pak boormaat 2 voor de schroefoogjes en 
maatje 10 voor de plek waar het werpgewicht komt te zitten.

Let op: 
vissen met kunstaas, 
altijd de VISpas mee

STAP 
Bepaal waar de boorgaten voor het messing werpge-
wicht en de schroefoogjes moeten komen te zitten. 

VISpas

STAP 
Tik het messing er met een hamer helemaal in en smeer het gat daarna dicht 
met kneedbaar hout. Zodra dit is uitgehard, schuur je het mooi glad.

STAP 
Doe het werpgewicht in de boorgaten. Test vervolgens 
in een bak met water of de jerkbait – losjes voorzien 
van schroefoogjes en dreggen – drijft dan wel zinkt. 
Dan kun je hem daarna desgewenst nog verzwaren of 
lichter maken.

STAP 
Frees het stuk hout 
zo dat de randen een 
mooie ronde vorm krij-
gen. Dit kun je ook met 
een houtschaaf en een 
mesje doen.

STAP 2
Zaag met een decoupeerzaag de vorm uit.
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>>  JERKBAIT 
TIPS

Jerkbaits maken is een leuke hobby 
binnen een hobby, maar uiteindelijk 
dienen ze om mee te vissen. “Uiter-
aard”, zegt Timo, “want dit is vanwege 
het visuele aspect de leukste manier 
om snoek te vangen. Het kunstaas 
loopt hoog door het water, zodat je de 
snoek er vaak op ziet duiken.” Om dat 
voor elkaar te krijgen adviseert Timo 
om te variëren in de snelheid en de 
manier waarop je de jerkbait binnen-
vist. “Draai snel of juist langzaam, laat 
het kunstaas even stil liggen en start 
het dan weer op. Dat triggert de snoek 
vaak om toe te happen.” 
Qua materiaal heeft Timo een voor-
keur voor de reel. “Daarmee kun je 
gemakkelijker wat zwaarder kunstaas 
als een jerkbait vissen – al kun je met 
een stevige spinhengel ook lichtere 
exemplaren nog wel mannen. Let er bij 
het vissen met een reel op dat je vlak 
voordat het aas op het water landt je 
duim op de spoel houdt. Zo rem je de 
jerkbait af, strekt de lijn zich mooi en 
gooi je geen pruik.”
Tenslotte gaat Timo nooit de deur uit 
zonder deugdelijk onthaakmateriaal. 
“Een lange onthaaktang en een stevige 
kniptang zijn essentieel. Daarmee kun 
je ook vissen onthaken die vol over de 
jerkbait zijn geschoven en eventueel 
een dreg kapot knippen als de vis ver-
velend is gehaakt.”

STAP 12
Laat de jerkbait minstens een nacht in een draairek drogen, zodat je een glim-
mende en keiharde laag als resultaat krijgt.

STAP 11
Breng tenslotte een stevige, bescher-
mende laag Envirotex aan in verband 
met de scherpe tanden van de snoek. 
Doe dit met een kwast en in meerdere 
lagen – eventueel kun je in de eerste 
laag nog wat glitters toevoegen.

STAP 10
Plak een oogje op de kop van de 
jerkbait.

STAP 9
Het verfproces kun je zo gek maken als je zelf wilt. Begin in ieder geval met 
een laag primer zodat de verf goed hecht op het hout.

STAP 8
Teken de patronen en vormen die je op de jerkbait wilt spuiten en snijd deze uit 
met een stanleymesje.


