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CHEBU-
STREAMER 
COMBI

Snoeken kunnen de kaken soms behoorlijk stijf op elkaar 
houden. Om ze te triggeren toch toe te happen, kan het 
lonen om twee verschillende technieken met elkaar te 
combineren. Zo ontdekte Florian Pippardt – redacteur 
van het Duitse hengelsportmagazine BLINKER – dat 
de combinatie van een streamer met een Cheburashka 
jigkop bijzonder effectief is.
TEKST: FLORIAN PIPPARDT > FOTOGRAFIE: BLINKER



>> HÉT                  .NL APRIL 2020 >> HÉT                  .NL36 37

>> ROOFVISSEN > FUSION KUNSTAAS

>>

De 
Cheburashka 

jigkop maakt het 
mogelijk om supersnel 

van werpgewicht  
en streamer te 

wisselen

‘ EXPERIMENTEER 
MET VERSCHILLENDE 
STREAMERS EN 
WERPGEWICHTEN 
OM DE JUISTE 
AFZINKSNELDHEID 
TE ONTDEKKEN’

N et na een koude pe-
riode of op druk be-
vist water kan de 
snoek het soms le-
lijk laten afweten. 

Zoals die dag in het vroege voor-
jaar dat ik met mijn vismaat Ger-
man op pad was. We waren al een 
aantal uren zonder enig resultaat 
bezig, wat zijn experimenteerdrift 
flink aanwakkerde. Hij monteerde 
een vlieg (streamer) aan zijn licht-
ste spinhengel, in combinatie met 
een op de stalen onderlijn vastge-
knepen hageltje. Plotseling ving hij 
een snoek. Een toevalstreffer? Be-
slist niet, want direct daarna ving 

>> MATERIAAL
Om de lichte Cheburashka-
streamer combinatie ver genoeg 
weg te kunnen zetten, is bijpas-
send materiaal essentieel.

• Hengel: semi-parabolisch, 
werpgewicht tot tien gram

• Molen: 1000 tot 2500  
formaat

• Hoofdlijn: 10/00  
gevlochten lijn

• Voorslag: 1 meter 30/00  
fluorocarbon

• Stalen of titanium onderlijn 
hij nummer twee. Toen was ik ook 
om – zeker omdat ik vervolgens ook 
al snel een snoek ving.

ZEER EFFECTIEF
Sindsdien heb ik altijd een selectie 
streamers in mijn tacklebox zitten. 
En daarmee onderscheid je jezelf 
van veel spinvissers – die denken 
vaak dat je een streamer alleen met 
de vliegenhengel kunt presente-
ren. Dit pluizige kunstaas wordt dus 
maar weinig gebruikt, wat deels 
verklaart waarom ze zo goed scoren. 
Een andere reden hiervoor is dat je 
hem tergend langzaam kunt vis-
sen. De snoek wordt door de dwar-

relende actie langer geprikkeld en 
zal zich doorgaans uiteindelijk niet 
meer kunnen beheersen en tot de 
aanval overgaan. Dit vrijwel ge-
wichtloze aas laat zich tenslotte ge-
makkelijk opzuigen en levert daar-
om maar weinig missers op.

NATUURVEZELS
In de loop der tijd is de montage wel 
iets aangepast. Zo knijp ik het ge-
wicht niet meer op de stalen onder-
lijn, maar monteer ik een tungsten 
Cheburashka jigkop (die zijn kleiner, 
beter en duurzamer dan exempla-
ren van lood). Dit heeft als voordeel 
dat ik supersnel kan wisselen en 
mijn onderlijn niet meer beschadig. 
Ook aan de streamer heb ik meer 
aandacht besteed. Die bestaat gro-
tendeels uit natuurvezels en heeft 
een groot volume. Natuurvezels ne-
men meer water op dan syntheti-
sche, waardoor de vlieg zich ver-
der laat werpen – ook zonder zware 
Chebu jigkop. Dankzij het grote vo-
lume heeft de streamer veel weer-
stand in het water en zinkt hij ter-
gend langzaam.

SEMI-PARABOLISCH
Een hengel met een parabolische 
actie is ideaal om een lichte Chebu-
streamer combi weg te zetten. Maar 
met zo’n spaghettistok ben je tij-
dens de dril van een beetje knap-
pe snoek vaak machteloos – de vis 
heeft de volledige controle in plaats 

Streamers 
opgebouwd uit veel 

natuurlijke vezels 
nemen veel water op 

en laten zich daardoor 
een stuk verder 

werpen

‘Onvangbare’ snoek kun je met de Chebu-streamer combinatie toch over de streep trekken.
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>> WELKOME BIJVANGST
“Niet alleen snoeken, maar ook grote baarzen 
zijn dol op een aan de Cheburashka geviste 
streamer. Die vingen we tussen de snoeken 
door, in of nabij waterplanten. Daarbij viel het 
op dat de baars beter beet wanneer we de 
streamer net als een shad over de bodem lieten 
huppelen. Wie graag grote baars vangt, moet 
de Chebu-streamer dus zeker een keer de kans 
geven!”

BELANGRIJKE PLUSPUNTEN
+  Ook ervaren of trage      

vissen zijn te foppen
+  Uitstekende hookup ratio, 

weinig missers
+  Extreem langzame         

aasaanbieding
+  Veel plezier dankzij licht 

materiaal

KLEINE MINPUNTEN
-  Beperkte werpafstand,  

zeker bij tegenwind
-  Je hebt vrij snel last van 

een bocht in de lijn
-  Op kleine streamers vang 

je ook veel kleine snoek

van de sportvisser ‒ en dat is niet 
de bedoeling. Daarom kies ik voor 
een hengel met semi-parabolische 
actie. Ook daarmee krijg ik de vlieg 
plus tien gram werpgewicht nog 
zo’n dertig meter ver weg gezet. De 
extra ruggengraat en power in de 
blank heeft een belangrijk voordeel: 
zo kan ik over de volledige werpaf-
stand nog altijd stevig aanslaan om 
de haak – een scherp en zo dun mo-
gelijk exemplaar – te zetten. 

STRAKKE LIJN
Bij het vissen met deze kunstaas-
combinatie ontstaat er al snel een 
bocht in de lijn – zelfs bij het bin-
nendraaien. Dit vanwege het gerin-
ge gewicht van de Chebu-streamer. 
Daarom draai ik de lijn al een beet-
je in terwijl de vlieg nog zinkt. Zo 
houd je altijd contact met je kunst-
aas. Vis de vlieg als volgt binnen: 
geef één of twee slagen aan de mo-
lenslinger, neem een pauze waar-
in je de vlieg aan een strakke lijn 
laat afzinken, en geef vervolgens 
weer één of twee slagen. Daarbij 
houd ik de hengeltop in een lichte 
hoek ten opzichte van de vlieg en 
laag, richting het water gericht. Zo 

‘ DE LICHTE 
STREAMER 
WORDT 
GEMAKKELIJK 
VERORBERD 
DOOR EEN 
AGRESSIEVE 
SNOEK’ 

>> VOOR- EN NADELEN

is het heel relaxed vissen – tot je de 
gedecideerde tik van een aanbeet 
krijgt! Het kan ook voorkomen dat 
je bij het opdraaien van de lijn in-
eens weerstand voelt. Dan heeft de 
vis het kunstaas van de bodem op-
gepakt. Op welke manier ook, je zult 
beslist snoek vangen. Ook als ze die 
dag eigenlijk niet echt actief zijn!

Dit artikel is tot 
stand gekomen in 
samenwerking met 
het Duitse hengel-
sportmagazine 
Blinker.


