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Goed nieuws voor de baars- en roofbleifanaat: met de 
slechts 4 cm grote ‘DK4 DoubleKill’ van het Chinese 
Lurefans is in de categorie microkunstaas nu ook een 
‘ieniemienie’ swimbait verkrijgbaar.
DOOR: DE REDACTIE

DK4: 
TWEE-
IN-EEN

>>8,2

D it fraaie, zinkende kunstaas-
je is beschikbaar in negen 
kleurvarianten en weegt 8 

gram. Dat ‘scoopt’ een roofvis met 
gemak naar binnen, maar biedt 
voor de Nederlandse omstandighe-
den nog wel genoeg werp- en zink-
gewicht – ook bij respectievelijk 
een beetje wind of dieper water. De 
grootste meerwaarde van deze lip-
less crankbait zit hem echter in iets 
anders: de twee bevestigingspun-
ten bovenop. Daardoor kun je hem 
op twee totaal verschillende manie-
ren vissen.

ACTIEF EN TRILLEND
Haal je de speld of leader door het 
achterste bevestigingsoog, dan 
krijgt de DK4 een actieve, trillen-
de actie en loopt hij wat ondieper. 
Dit is redelijk vergelijkbaar met de 
meeste, doorgaans iets grotere ‘lip-
loze’ ratelaartjes. Het voordeel van 
de DK4 is dat met zijn lengte van 
slechts 4 centimeter het kleine spel-
daas écht goed imiteert. Zeker in 
het late voorjaar en de zomer kun 
je voor het vissen op baars en roof-
blei qua formaat kunstaas haast 
niet klein genoeg gaan. Een trillend 
druktemakertje als de DK4 kan deze 
roofvissen nu puur ‘op agressie’ trig-
geren om aan te vallen.

BREED UITSLAANDE ACTIE
Bevestig je dit Chinese pareltje ech-
ter aan het voorste oog, dan krijgt 
het kunstaas een wat tragere, breed 
uitslaande actie en loopt hij ook die-
per. Vergelijk het een beetje met de 
typische S-vormige actie van een 
swimbait. In kraakhelder water en 
op rustige dagen is dat vaak extra 
succesvol. Met dit ene stukje kunst-
aas kun je dus super eenvoudig wis-
selen tussen twee uiteenlopende 
zwemacties. Zeker op taaiere da-
gen kun je zo de rovers nét over de 
streep trekken om toe te slaan. Stie-
kem denken we trouwens dat ook 
snoekbaars, snoek, makreel en zee-
baars niet vies zijn van de DK4 – al 
vragen wij ons wel af hoe lang de 
twee kleine dregjes meegaan in 
zout water. Er zijn trouwens 
ook een DK5 en DK7 te krij-
gen – beide iets groter en 
zwaarder dan hun kleine 
broertje van 4 centimeter.

>> DOE MEE EN WIN
Winactie: abonnees maken kans op één van de vijf Lurefans 
DK4-exemplaren die Fauna Hengelsport ter beschikking 
stelt voor deze winactie. Stuur vóór 15 juni een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘DK4 winactie’, 
plus je naam en adres.

Gezien voor € 8,99  
bij Fauna Hengelsport:  
hengelsportfauna.nl. 

Meer info:  
lurefans.cn


