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>> WITVISSEN > SNEL EN SAFE ONTHAKEN

Een goede hakensteker is onmisbaar voor iedere witvisser. 
Zo’n staafje van zo’n 15 centimeter lang en een halve 
centimeter doorsnee met in het uiteinde een gleufje is 
essentieel om de vis snel en probleemloos van de haak 
te ontdoen.
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HANDIGHEID MET DE  
HAKENSTEKER

V ang je een vis, 
dan zit de haak 
in het meren-
deel van de ge-
vallen door het 

randje van de boven- of on-
derlip geprikt. In zo’n situatie 
is het simpelweg een kwes-

tie het bledje of oogje van 
de haak vastpakken met 

duim en wijsvinger van de 
ene hand, terwijl je met de 

andere (natgemaakte) hand de 
vis beethoudt. Even goed in-
specteren hoe het haakje be-
vestigd zit, waarna je de haak 

en de vis voorzichtig iets in 
elkaars richting beweegt. 
Dat is doorgaans voldoen-

de om de vis snel en zonder 
problemen te onthaken.

HANDIG HULPMIDDEL
Het kan echter voorkomen 

dat de vis het aas zo gretig 
heeft gepakt – zeker als je 
met kleine haakjes vist – dat 
de haak wat dieper in de bek 
zit. Dan is het niet verstandig 
om met je vingers te gaan lo-
pen rommelen of aan de lijn 
te trekken om de haak probe-
ren los te maken. Zo zou je het 
haakje kunnen verbuigen. In 
plaats daarvan pak je nu de 
hakensteker erbij. Deze is na-
melijk voorzien van een kleine 
inkeping waar de vislijn door-
heen kan worden geleid. Het 
voordeel hiervan is dat je zo al-
tijd precies uitkomt op de plek 
waar de haak in de vissenbek 
zit. Daarna is het een kwestie 
van even voorzichtig manoeu-
vreren om het haakje uit de 
bek verwijderen.
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‘ HET IS 
BELANGRIJK  
DAT DE 
HAKENSTEKER 
NETJES IS 
AFGEWERKT: 
BRAAMPJES  
OF RAFELTJES 
VERHINDEREN  
DAT JE DE HAAK 
SNEL TE PAKKEN 
HEBT’

1. Pak de vis met een natte hand beet.
2. Houd de lijn strak, zodat je die ge-

makkelijk in het gleufje kunt leggen.
3. Draai de hakensteker een halve slag om te 

voorkomen dat de lijn los schiet.
4. Beweeg de hakensteker met beleid richting het haakje 

totdat je de haakbocht bereikt.
5. Druk heel even kort met een snelle beweging zodat de 

haakpunt losschiet.
6. Haal de haak – die nu in de gleuf zit – met behulp van 

de hakensteker voorzichtig uit de bek van de vis.

KLAAR VOOR GEBRUIK
Om ervoor te zorgen dat je snel te werk kunt gaan, is het 
belangrijk dat de hakensteker klaar ligt voor gebruik. Je kunt 
meerdere hakenstekers kopen – dat kost je de kop niet – en deze 
op meerdere plekken opbergen zodat je nooit hoeft te zoeken. 
Een andere optie is om de hakensteker achter je oor te drukken. 
Beide opties hebben als nadeel dat je het risico loopt dat de 
hakensteker valt; bijvoorbeeld tussen de stenen op de oever of 
in het water (een drijvend exemplaar met een opvallende kleur 
is dus zo gek nog niet). Simpeler en praktischer is het om de 
hakensteker met een keycord of touwtje om je nek te hangen of 
vast te maken aan een rolspeld die op je kleding bevestigd zit.

DE JUISTE MAAT
Een ander belangrijk detail is dat je bij het onthaken van de 
vis kunt inspelen op verschillende situaties. Zeker als je een 
allround witvisser bent die zich niet tot één bepaalde vistech-
niek beperkt, zal één type hakensteker in de praktijk niet altijd 
volstaan. Het lostikken van een haakje 22 bij een voorntje dat bij 
een precisievisserij met de vaste stok is gevangen, valt immers 
niet te vergelijken met een forse pellet op een haak maat 8 
die bijvoorbeeld bij het methodfeederen wordt ingezet. Door 
meerdere hakenstekers die geschikt zijn voor verschillende 
haakgroottes mee te nemen, heb je onder alle omstandigheden 
de juiste maat te pakken. 

DROOG OEFENEN
Tenslotte is het belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. 
Het onthaken van een vis is in principe een simpele handeling, 
maar je moet hier wel enige handigheid in krijgen – bij voorkeur 
voordat je aan de waterkant aan de slag gaat. Je kunt gelukkig 
prima thuis ‘droog’ oefenen. Zo zijn er rubberen namaakvissen 
verkrijgbaar die aan de voorkant een gat hebben waar je een 
haakje in vast kunt prikken. Andere opties zijn hulpmiddelen 
zoals een stuk isolatiebuis van schuimrubber of een babyflesje 
waar je de speen van naar binnen drukt – een beetje doe-het-
zelver weet wel raad met dit thema. Door voldoende te oefenen 
zul je merken dat het snel en goed onthaken van een vis een 
fluitje van een cent is.

>> MEESTER IN  
HET ONTHAKEN
Richard Pronk is hengelsportwinkelier 
en VISmeester. In die hoedanigheden 
heeft hij talloze kinderen geleerd hoe je 
een vis snel en probleemloos onthaakt.

Alle kinderen die van Richard een visles 
krijgen – of ze nou al eerder hebben gevist 
of nog nooit een hengel vast hebben ge-
had – komen goed getraind naar de water-

kant. “Het oefenen van het onthaken met 
een rubberen nepvis vormt een standaard 

onderdeel van de les. ‘Droog’ kun je rustig en 
tot in detail laten zien wat de te volgen stap-
pen zijn bij het gebruik van een hakensteker. 
Zo krijgen ze er alvast handigheid in, wat aan 
de waterkant een belangrijk voordeel oplevert 
– zowel voor de sportvisser als de vis.”

VERANTWOORD
Na de theorie is het tijd voor de praktijk. 
“Dan zie je meteen dat voorlichting effect 
heeft. Zelfs als de haak keurig in de lip zit en 
eenvoudig met de hand kan worden verwij-
derd, pakken ze de hakensteker er nog bij”, 
lacht Pronk. “Maar goed: beter dit dan dat ze 
niet precies weten hoe het werkt.” Met een 
beetje coaching kunnen alle kinderen na de 
praktijksessie aan het water zelfstandig, snel 
én handig een vis onthaken. “Vis vangen is 
natuurlijk superleuk, maar je moet wél weten 
hoe je vervolgens netjes en verantwoord met 
je vangst omgaat.”

>> MICROBARBS
Moderne vishaken zijn vrijwel stan-
daard uitgerust met minuscule, 
nauwelijks zichtbare weerhaakjes 
(‘microbarbs’). Deze minuscule weer-
haakjes zijn zo klein dat ze nauwelijks 
problemen geven bij het onthaken. Je 
kunt er bij de ‘traditionele’ haak voor 
kiezen om de weerhaak plat te knijpen. 
De kleine verdikking die als resultaat 
hiervan op de haaksteel achterblijft, 
functioneert in dat geval als een micro-
barb: de haak penetreert beter, terwijl 
het onthaken vlot en eenvoudig gaat.

>> NIET ROMMELEN
Mocht een vis de haak onverhoopt te 
diep hebben ingeslikt, ga dan nooit 
met een hakensteker lopen rommelen 
om deze los te krijgen. Zo richt je meer 
schade aan dan dat je goed doet. In dat 
geval is het beter om de lijn zo dicht 
mogelijk bij het haakje af te knippen en 
de vis snel weer terug te zetten. Daar-
mee is hij beter af dan een ‘operatie’ te 
ondergaan waarvan de afloop ongewis 
is. Bovendien loop je ook niet leeg 
op een verloren haakje en heb je een 
nieuwe zo aan de lijn geknoopt – zorg 
dus wel dat je altijd reservehaakjes bij 
je hebt.

>> STAPPENPLAN ONTHAKEN

Onthaaktangen 
en soortgelijk ge-

reedschap zijn prima 
voor het onthaken van 

roofvis, maar niet geschikt 
voor witvis – daarvoor 

gebruik je altijd de 
hakensteker


