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Het gebruik van een voorslag – een 
meters lange, sterke en slijtvaste 
‘onderlijn’ – staat in de zeevisserij 
nauwelijks ter discussie. Maar wat 
is precies het nut ervan, aan welke 
eigenschappen moet hij voldoen en 
hoe bevestig je hem? Hét VISblad 
geeft tekst en uitleg plus een handvol 
praktische tips.
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Zoals met meer zaken 
in de zeevisserij schuilt 
de kracht van de voor-
slag in al zijn eenvoud. 
Deze sterke, slijtvaste 

lijn van pakweg 6 tot 15 meter lang 
wordt via een knoop aan de hoofd-
lijn verbonden en ligt na het inwer-
pen – zeker bij verre worpen van-
af het strand – meestal vlak boven 
of op de bodem. Op zoetwater zijn 
het vooral vliegvissers die vaak een 
lange voorslag gebruiken, maar in 
dit artikel beperken we ons tot het 
zoute water. Daar is de voorslag het 
wijdst verbreid.

ONMISBAAR WAPEN
Hoewel over het nut van een voor-
slag al veel is geschreven, zijn er nog 
steeds zeevissers die er nooit een 
gebruiken. Dat terwijl een goede 
voorslag bijna onmisbaar is tegen 
lijnbreuk, vooral op stekken zoals 
havenhoofden of pieren waar zich 
onder water veel obstakels bevin-
den. Hier schuurt je lijn – vooral bij 
het binnendraaien van de laatste 
meters – vaak ongemerkt langs ste-
nen of basaltblokken met scherpe 
randjes en mossels, waardoor hij in 
no time breekt of op zijn minst be-
schadigd raakt. Zie hier het nut van 

de voorslag, die wél tegen een stoot-
je kan en niet direct doorgaat op 
een scherpe steen of schelp.

KLAPPEN OPVANGEN
Ook voor het verwerken van de 
‘klap’ die de uitstaande lijn te verdu-
ren krijgt tijdens de worp, is het ge-
bruik van een voorslag aan te raden 
– zeker in combinatie met de zwaar-
dere werpgewichten die bij het vis-
sen vanaf het strand veel worden 
gebruikt. Een hoofdlijn van pakweg 
25/00 kan die krachten niet aan en 
zal dus geheid knappen, helemaal 
als hij per ongeluk om het topoogje >>

Spoel je molens 
zo vol mogelijk 

met lijn, zodat die 
niet of nauwelijks 

tegen de spoelrand 
schuurt

Ben jij nieuw in het zeevissen of zoek je nog enigszins 
je weg in het gebruik van een voorslag? Neem dan de 
volgende basistips als vertrekpunt.

Zorg ervoor dat de hoofdlijn en voorslag niet teveel 
verschillen qua dikte, want anders snijdt de dunne 
lijn de dikkere door zodra de knoop onder druk komt 

te staan. Een dikteverschil tot 10/00 kan nog nét, maar 
in het algemeen geldt: hoe beter de lijnen op elkaar 
aansluiten, des te veiliger de knoop – ook omdat die 
dan soepeler door je geleide-ogen gaat. Een taps toelo-
pende voorslag is de beste oplossing. 
 

Kies je voorslag liefst in een opvallende, andere kleur 
dan de hoofdlijn zodat je snel kunt zien waar je 
voorslag begint en of hij bij de worp nog op de spoel 

zit. Ook tijdens het binnendraaien van een sterke vis 
in de buurt van obstakels en in het donker is een felle 
voorslag handig. 
 

Spoel je molen goed vol tot vlak onder de spoelrand, 
zodat de lijn – en ook de laatste meters voorslag – 
soepel van de spoel vliegt. Hierdoor maak je verdere 

worpen. Bedenk dat een volle spoel ook beter gevuld 
blijft als er veel lijn uitstaat. Daarmee voorkom je we-
derom dat de lijn tegen de spoelrand schuurt. 
 

Heb je vaak last van ophopende troep zoals ‘apen-
haar’ op de voorslagknoop, ook bij gebruik van een 
hoofdlijn en voorslag van (vrijwel) gelijke dikte? 

Spoel dan eens een taps toelopende hoofdlijn op je 
spoel. Deze loopt qua dikte vaak van 23/00 naar 57/00 
over de laatste vijftien meter bij een totale lengte van 
220 meter. Omdat je hiermee geen knoop hoeft te 
maken, verlies je minder trekkracht en voorkom je de 
ophoping van vuil op je lijn.

‘Apenhaar’ en andere troep die op de voorslagknoop blijft han-
gen, kan bijzonder hinderlijk zijn.
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is gedraaid of als de molenbeugel 
dichtklapt tijdens de worp. Cruciaal 
hierbij is dat de voorslag minimaal 
anderhalve maal de hengellengte 
is, zodat hij bij het inzetten van de 
worp nog ruimschoots op de spoel 
zit en dus alle krachten opvangt. De 
hoofdlijn komt dan pas van de spoel 
zodra je de lijn loslaat, waarna hij 
‘vrij’ achter de voorslag aanvliegt. 
Omdat de hoofdlijn dunner is, maak 
je bovendien gemakkelijker verdere 
worpen. 

LIJNSOORTEN
Goede voorslaglijnen hebben één 
ding gemeen, en dat is dat ze sterk 

en slijtvast zijn – een trekkracht 
van een kilo of twintig is een goede 
richtlijn om daarbij aan te houden. 
De goedkoopste oplossing is een 
simpele nylon lijn van 50/00 tot 
60/00, al krijg je daarbij wel snel-
ler last van de dikkere knoop met de 
hoofdlijn die bij het binnendraaien 
en werpen tegen de geleide-ogen 
botst. Bovendien blijft er sneller vuil 
zoals apenhaar aan hangen. Een be-
ter, maar ook iets duurder, alterna-
tief zijn zogenaamde ‘tapered shock 
leaders’ (taps toelopende voorslag-
lijnen) van gerenommeerde mer-
ken. Die zijn doorgaans 15 meter 
lang bij een dikte die van 26/00 tot 

57/00 oploopt. Het dunne deel hier-
van knoop je aan de hoofdlijn zodat 
de lijn als geheel vrijwel ‘vloeiend’ 
van dun naar dik gaat en daardoor 
fijner en verder werpt. Fluorocarbon 
en gevlochten lijn zijn niet geschikt 
als voorslag: het eerste omdat het te 
stijf is, het tweede omdat het te snel 
wordt doorgesneden.

DE JUISTE KNOOP
Zoals bij elke visserij en discipline 
bestaan ook in de zeevisserij tal-
loze meningen over wat nou goede 
en slechte knopen zijn. Wie graag 
eens dieper in deze materie duikt, 
kan onder meer terecht op hengel-

sportfora en YouTube. Ook op de 
website van Cor Juffermans (www.
onderlijnenvooropzee.nl) vind je tal-
loze voorbeeldknopen met goede il-
lustraties. Houd jij het graag over-
zichtelijk met één betrouwbare 
oplossing, dan raden we de dubbele 
uniknoop aan (zie afbeelding in het 
kader hiernaast). Deze volstaat vrij-
wel altijd en is relatief eenvoudig 
te leren en te leggen. Kom je er in je 
eentje toch niet helemaal uit en wil 
je het knopen graag in de praktijk 
van een deskundig iemand leren? 
Klop dan aan bij de hengelsport-
winkelier of vraag om assistentie 
van een meer ervaren zeevisser.

Geholpen door het groeiende aanbod en de steeds 
betere kwaliteit van zeevishengels, -lijnen en ander 
materiaal, kiezen steeds meer zeevissers voor een 
verfijndere montage. In die ontwikkeling past ook de 
groeiende vraag naar een taps toelopende (‘tapered’) 
lijn als voorslag, die speciaal ontwikkeld is voor vissers 
die graag met een dunne hoofdlijn vissen om ver te 
kunnen werpen en toch gevoelig willen vissen – vaak 
in combinatie met flinke werpgewichten vanaf het 
strand. Deze ‘tapered’ lijnen zijn doorgaans te koop 
op klosjes bij een lengte van 15 meter, waarbij de dikte 
bijvoorbeeld van 23/00 aan het ene eind naar 57/00 
aan het andere eind loopt. Het dunne eind knoop je 
aan de hoofdlijn, het dikkere andere eind fungeert als 
schokbreker waarmee de verbinding met de onderlijn 
wordt gemaakt.

VOORSLAGLIJNEN 
MOETEN STERK EN 
SLIJTVAST ZIJN – 20 
KILO TREKKRACHT IS 
EEN GOEDE RICHTLIJN 
OM AAN TE HOUDEN

BONUSTIP:  
ACTIVADOR 

Voor een nóg sterkere voorslagknoop 
kan een minuscuul druppeltje (seconde)
lijm helpen, maar dat heeft wel als nadeel 
dat het moet drogen. Een sneller alterna-

tief is Activador, dat je met behulp van 
een spuitbusje heel kort op de knoop 
aanbrengt. Hierna is de knoop extra 
verstevigd en direct gebruiksklaar. 

Drogen is niet nodig!

1   Sla de hoofdlijn en voorslag met twee lussen in 
elkaar.

2  Sla eerst de dunste lijn een keer of zes om 
zichzelf en haal het uiteinde terug door het ge-
maakte ‘oog’. Doe hetzelfde aan de andere kant.

3  Trek de uiteindjes van de knopen al iets aan 
zodat er min of meer één knoop ontstaat.

4  Maak de knoop nat, pak beiden lijnen vast en 
trek de knoop helemaal aan.

5  Knip de uitstekende stukjes lijn zo kort mogelijk 
af met een (nagel)schaartje.

>> EXTRA VERFIJND: 
DE ‘TAPERED’ VOORSLAG

>> DUBBELE BLOEDKNOOP

Op dit soort stekken met veel grote 
stenen is het gebruik van een voorslag 
een must.
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