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Wedstrijdvisser Luciën de Rade (28) won in 2018 het WK 
Jeugd U25 en bewees zichzelf dit jaar opnieuw met een 
individuele twaalfde plek op het WK Dobbervissen Senioren 
in Italië – de hoogste notering van de Nederlandse ploeg.  
Zijn grootste vis op dat kampioenschap, een karper van ruim 
vier kilo, ving hij met behulp van een bijzondere 
elastiekmontage: de puller kit.
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 “Normaliter gaat een 
karper van dat for-
maat er als een raket 
vandoor en breekt al-
les af, maar bij mij 

gleed de vis na ruim anderhalf uur dril-
len in het net en waren de punten binnen”, 
blikt de geboren Almkerker terug op zijn 
veelbesproken vangst. Vanuit het publiek 
klonken gemixte geluiden: sommige men-
sen spraken over geluk, terwijl anderen het 
juist over absolute kunde hadden. “Zelf zie 
ik het als een mix van beide, want ik had 
die wedstrijd bewust de puller kit gemon-
teerd omdat ik wist dat karpers tot de mo-
gelijkheden behoorden – een tactische be-
slissing dus, die goed uitpakte. Geluk had ik 
deels met het feit dat de vis bleef hangen.”

KLEINE ÉN GROTE VIS
Voor een praktijkdemonstratie van de pul-
ler kit heeft Luciën ons enkele weken later 
uitgenodigd aan een zijtak van het rivier-
tje de Alm vlakbij zijn woonplaats. “Vissen 
met elastiek is hier bepaald geen overbo-
dige luxe, want tussen de doorsnee witvis 
door zwemt er ook volop grotere vis – denk 
aan zeelt, karper en grote windes en bra-
sems. Een week of vijf geleden heb ik me 
hier nog helemaal scheel gevangen”, aldus 
Luciën. De Brabander cupt een paar balle-
tjes grondvoer op zijn stek met behulp zijn 
dertien meter lange vaste stok en knijpt 
zijn ogen tot spleetjes tegen de felle zon die 
boven de horizon uitklimt. Voor een late 
nazomerochtend is het aangenaam weer.

ZELF SPANNING REGELEN
“Kijk, zie je dit uitsteeksel aan de zijkant 
van de hengel?”, vraagt Luciën zodra hij 
zijn hengel heeft afgestoken en alleen nog 
het laatste deel in zijn linkerhand heeft. 
Op een meter of drie van de top steekt een 
stukje elastiek uit het carbon, gezekerd met 
een knoopje en een matzwart stoppertje. 
“Via deze ingang loopt het elastiek naar de 
hengeltop om er daar weer uit te komen. 
Door er op dit punt aan te trekken, kun je 
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MET DE PULLER KIT

Luciën met de 
karper die op 
het WK in Italië 
pas na ruim 
anderhalf uur 
‘stoeien’ op de 
kant kwam – 
met dank aan 
de puller kit.
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BONUSTIP: 
ELASTIEK  AANSPANNEN
Met behulp van de puller kit kun je niet alleen het 
elastiek ‘besturen’ tijdens een dril, maar ook in een 
handomdraai inkorten – ideaal als je na een paar gro-
tere vissen merkt dat het wat is verslapt. Het principe 
is heel eenvoudig: via de zijkant trek je het elastiek 
met enige kracht door het stoppertje totdat je voelt 
dat het weer voldoende op spanning staat. Als het 
goed is hangt er nu tijdens het vissen ook geen elas-
tiek meer los uit de top. Uit de opening aan de zijkant 
van de hengel hangt nu wél een stukje ongebruikt 
elastiek, maar dat ‘slurfje’ is verder niet hinderlijk 
tijdens het vissen.

tijdens een dril zelf regelen hoeveel druk 
je via het elastiek op de vis zet – of hoeveel 
speling je hem geeft, net hoe je het wil uit-
leggen. Dat is het principe van de puller kit: 
door de spanning van je topelastiek hand-
matig te reguleren, dril je een gehaakte vis 
bij wijze van spreken altijd ‘op maat’.

NAAR HET NET STUREN
Luciën – die als fanatiek wedstrijdvisser en 
media manager bij een hengelsportmerk  
veel kennis van zaken heeft – legt uit dat 
de puller kit op witvis het best tot zijn recht 
komt in combinatie met licht tuig en dun 
elastiek. “Als je als witvisser tussen je blank-
voorns en blieken door ineens iets groots 
haakt, is het fijn als de vis bij de eerste run 
vrij kan gaan. Maar ook een grote brasem 
of karper wordt op den duur moe, en dan 
is het zaak dat je de druk kunt opvoeren 
om de vis naar de kant en uiteindelijk ook 
het net in te sturen – anders blijft ’ie maar 
zwemmen. Dan moet je dus elastiek in kun-
nen nemen en op zo’n moment is een pul-
ler kit dus cruciaal.” Juist op het moment 
dat zijn uitleg erop zit, ziet Luciën het fel-
rode puntje van de 0,5 grams dobber weg-
duiken en haakt hij een maatse blankvoorn. 
Zelfs bij deze vis van bescheiden formaat 
komt het dunne elastiek met gemak een 
meter los uit de hengeltop.

ZELDEN NOG ZONDER
“Eigenlijk vis ik nog maar zelden zónder”, 
antwoordt Luciën op de vraag hoezeer hij 
aan de puller kit gehecht is. “Je kunt natuur-
lijk ook voor een vaste elastiekmontage 
kiezen, maar de voordelen van dit systeem 
hebben wat mij betreft een streepje voor. 
Het mooie is dat je tegenwoordig voor su-
perdun elastiek kunt kiezen omdat de kwa-
liteit ervan steeds beter wordt; onder meer 
door gebruik van siliconen. Ik vis nu bij-
voorbeeld met een elastiek van slechts 1.2 
millimeter dikte, mijn hoofdlijn is 12/00, de 
onderlijn 10/00 en de haak maatje 18. De 
hele montage is dus superlicht. Dankzij de 
extra demping van dit elastiek kan ik ook 
bij het drillen van kleine vis constant druk 
op de haak houden, en dat vergroot de kans 
dat de vis blijft hangen.”

VERSTEVIGING VEREIST
“Zie je die lichte verdikking van de hengel?”, 
vraagt Luciën even later. “Dat is nog een be-
langrijk aandachtspunt voor de puller kit, 

want alleen op zo’n versteviging kun je de 
vereiste ingang in je hengel laten maken 
– anders breekt of scheurt het carbon. De 
meeste moderne hengels hebben standaard 
zo’n plek (meestal op een meter of drie van-
af de top, red.) en anders kun je er vaak als-
nog een laten maken. Voor de montage van 
een puller kit kun je soms bij je winkelier 
terecht, maar als je een beetje handig bent 
je kunt het ook zelf doen. Op YouTube vind 
je prima instructievideo’s. Voor grofweg 
drie tientjes heb je al alle benodigde onder-
delen (waaronder het elastiek, stoppertje 
en een connector voor het bevestigen van 
je hoofdlijn), dus qua betaalbaarheid zit het 
met dit systeem ook wel goed.”

HOPEN OP GROTERE VIS
Als het tegen twaalven loopt en Luciën nog 
steeds alleen wat blankvoorns heeft gevan-
gen, voert hij wat geknipte wormen en cas-
ters in de hoop ook grotere vis aan de praat 
te krijgen. Aan de haak gaat ook een stuk-
je worm en de dobber gaat iets omhoog, 
waardoor het aas op de bodem komt te lig-
gen. Niet veel later verschijnt op de stek een 
handvol belletjes aan het oppervlak. Luci-
en’s blik verstijft. “Volgens mij zit er een gro-
tere vis op de stek.” Helaas blijft een aan-
beet uit en krijgt de puller kit geen kans om 
zich écht te bewijzen. Luciën schuift de dob-
ber weer omlaag, prikt drie pinkies op de 
haak en vangt zowaar een winde van een 
centimeter of vijfentwintig. De puller kit 
komt er niet aan te pas, maar het elastiek 
rekt wel flink uit terwijl Luciën de vis naar 
het net stuurt. Even later verdwijnt de zon 
en trekt de wind aan, waardoor het flink 
frisser wordt. “De essentie van het systeem 
is wel duidelijk denk ik”, klinkt het even la-
ter bij het afscheid nemen. “Ik vis trouwens 
nog even door, want vrij vissen doe ik niet 
meer zo vaak.”

LUCIËN IS EEN KENNER 
OP HET GEBIED VAN 
ELASTIEK EN ‘KNUTSELT’ 
ER GRAAG ZELF MEE


