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Kunstaas verspelen is nooit helemáál te 
voorkomen, maar met wat moeite en goed 

gereedschap krijg je gegarandeerd meer terug 
op de kant. Sybe Mellema (54) fabriceert al 

jaren zelf kunstaasredders en liet 
Hét VISblad zien hoe hij zijn befaamde 

‘Ringking’ vervaardigt.
TEKST: BARD BORGER > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

KUNSTAASREDDER 
VAN EIGEN MAKELIJ
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Eerlijk is eerlijk: een 
kunstaasredder is in de 
eerste plaats bedoeld om 
geld te besparen. Zeker 
in het geval van ‘prijzig 

speelgoed’ zoals pluggen en jerk-
baits, kan het verspelen van kunst-
aas een dure grap zijn waar je hu-
meur – zelfs op een succesvolle 
visdag – flink onder lijdt. En wat te 
denken van die geliefde shad waar 
al tientallen rovers zich aan ver-
grepen, en die nu ergens werkeloos 
aan de bodem plakt? Elke kunstaas-
visser weet hoezeer je aan bepaald 
kunstaas kunt hechten. Dat kunst-
aasredders bovendien nog meer 
voordelen hebben, legt Sybe uit in 
de loods waar hij zijn Ringkings fa-
briceert.

MILIEU ONTZIEN
“Kunstaas redden is meer dan al-
leen een mentale opsteker en een 
meevaller voor je portemonnee. Het 
is ook een manier om het milieu te 
ontzien”, steekt Sybe van wal ter-
wijl hij achter zijn werktafel plaats-
neemt. “Net zoals je als sportvisser 
immers geen plastic zakjes, flesjes 
of ander afval laat slingeren, wil je 
ook geen kunstaas in de natuur ach-
terlaten – al helemaal niet in het 
huis van de vis. Actief de natuur op-
ruimen met kunstaasredders kan 
ook, al is het maar door ‘bijvangsten’ 
zoals half verroeste fietsen, (land-
bouw)plastic of ander afval naar 
een afvalbak te brengen. Zo doe je 

automatisch mee aan schooncam-
pagnes zoals Vang5 en draag je een 
extra steentje bij aan een schoon 
milieu. Ik blijf me overigens ver-
wonderen over de dingen die ik 
soms boven water haal.”

OOK VANAF DE KANT
Hoewel de meeste kunstaasredders 
het best tot hun recht komen vanuit 
een visboot, zijn er ook steeds meer 
exemplaren die prima functioneren 
als je kunstaas vastzit vlak onder 
een hoge kant. “Vissend in de stad 
– waar het vaak barst van de kades 
én waar bovengemiddeld veel troep 
op de bodem ligt, zeker bij bruggen 
– kun je regelmatig in deze situa-
tie belanden”, aldus Sybe. “Zeker bij 
streetfishing loont het dus om altijd 
een kunstaasredder op zak te heb-
ben, temeer omdat je daarbij vaak 
veel water bestrijkt en bovengemid-
deld vaak vast komt te zitten.

ZELF FABRICEREN
Het nut van kunstaasredders is dus 
wel duidelijk, maar hoe kom je er-
aan? De eenvoudigste optie is de 
hengelsportzaak, waar je voor een 
paar tientjes redders in alle soorten 
en maten vindt. Maar met een beet-
je handigheid zijn kunstaasredders 
ook prima zelf te fabriceren, geheel 
naar eigen wens – zoals Sybe met 
zijn Ringking bewijst. Op de volgen-
de pagina’s zie je welke stappen hij 
daarbij volgt.

ZO WERKT 
DE RINGKING
De Ringking – en vergelijkbare kunstaasred-
ders met een ring – werken als volgt: 

• Open de ring, zet hem over de lijn en klik 
hem weer dicht.

• Houd met één hand de lijn onder span-
ning en laat de ring via het touw afzinken 
naar het kunstaas.

• Geef een paar rukjes aan het touw zodra 
de ‘redder’ beneden is, zodat hij goed 
om het kunstaas heen kan vallen. Let op: 
hiervoor heb je soms een paar pogingen 
nodig. Geeft de redder bij een van de ruk-
jes niet meer mee, dan heb je je kunstaas 
en/of het vuil waarschijnlijk te pakken. 
Nu is het een kwestie van hard trekken en 
zien wat er bovenkomt.

BIJ HET KUNSTAASREDDEN
Hoewel de meeste kunstaasredders net als de 
Ringking van Sybe eenvoudig in gebruik zijn 
(zie ander kader), geeft de geboren Fries toch 
een paar algemene gebruiksaanwijzingen mee. 
Knoop zijn aandachtspunten goed in je oren en 
doe er aan het water je voordeel mee.

• Neem altijd ook een ruime afvalzak mee. 
Droog zwerfvuil kun je nog opbergen in je tas, 
maar de natte troep die van de bodem komt – 
vaak besmeurd met modder en andere aanslag 
– wil je daar liever niet hebben.

• Neem naast je kunstaasredder ook altijd een 
theedoek mee om rond je hand te wikkelen 
wanneer je kunstaas écht muurvast zit. Zo 
kun je harder trekken zonder dat het touw in 
je vingers snijdt (zie foto). Werkhandschoenen 
zijn een goed alternatief.

• Vis je vanuit een boot en krijg je het kunstaas 
met alleen spierkracht niet los, zet het touw 
dan vast achter een van de kikkers op de 
bootreling en zet druk op het touw door lang-
zaam weg te varen. Tip: zet bij deze handeling 
genoeg touw uit zodat je zijdelings aan het 
voorwerp trekt en niet van boven. In dat laatste 
geval trek je de boot namelijk naar beneden.

• Door je kunstaas te ‘redden’, haal je naast tak-
ken automatisch ook plastic en andere troep 
uit het water. Dat is een mooie ‘bonus’ die 
perfect past in de Vang5-campagne die Sport-
visserij Nederland in het voorjaar van 2021 

heeft gelanceerd. Lees 
meer over hoe ook jij je 
bijdrage kunt leveren 
aan een schone water-
kant – en de hiervoor 
beschikbare Vang5-
toolkit – op pagina 60 
van dit magazine.

>>KIJK OP DE VOLGENDE 
PAGINA'S HOE JE DE 
RINGKING MAAKT!

BONUSTIPS

 ‘Zo draag 
je een extra 

steentje bij aan 
een schoon  

milieu’

‘ ZEKER BIJ 
STREETFISHING 
LOONT HET OM 
ALTIJD EEN 
KUNSTAASREDDER 
OP ZAK TE 
HEBBEN’
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SCHROEFHAKEN 
ERIN DRAAIEN
Draai de twee schroefhaken 
in de gaatjes.

HAAKPUNTEN AFKNIPPEN
Knip de haakpunten van de dreggen af met behulp 
van een kniptang. Deze tussenstap is belangrijk, 
want messcherpe haakpunten zijn een gevaar voor 
je handen bij het hanteren van de redder én soms 
ook bij het opbergen ervan.

DREGGEN BEVESTIGEN
Hang de dreggen in de schroefogen en 
knijp die vervolgens dicht met behulp van 
een sterke knijptang, zodat je de dreggen 
borgt. Controleer goed of de dreggen ook 
écht niet los kunnen raken.

TOUW BEVESTIGEN
Bevestig het touw aan de ring met een 

supersterke knoop die zichzelf aantrekt, 
bijvoorbeeld de bloedknoop. Dit zodat je de 

knoop nooit lostrekt bij gebruik.
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DE JUISTE SLEUTELRING
De ‘sleutel’ tot een effectieve kunstaasredder is een roest-
vrijstalen (RVS) sleutelring van voldoende kwaliteit. Koop 
je exemplaar in een bouwmarkt of online bij een erkende 
leverancier en kies voor een fors exemplaar met een diame-
ter van minimaal tien centimeter. Dit maakt dat de ring snel 
afzinkt en eenvoudig over je onderlijn én het kunstaas valt. 
Dat laatste is belangrijk omdat de ‘redder’ anders niet goed 
in het vuil kan grijpen waaraan het kunstaas vastzit.

ANDERE MATERIALEN
Koop ook een zeiltouw van tien tot vijftien meter lang bij een dikte van 
0,5 tot 1 centimeter. Kies voor een hoge kwaliteit zodat het touw niet 
gaat rafelen. Schaf ook grote zoutwaterdreggen aan (deze zijn extra 
sterk) in maat 4/0 én een handvol RVS schroefhaken. Maak ook alvast 
van een plankje of ander materiaal een wikkelrekje voor het touw.

ZIJGAATJES BOREN
Zet de ring klemvast in een bankschroef en 
maak met behulp van een professionele ijzer-
boor vanaf de zijkant twee gaatjes in de ring 
in dezelfde diameter als de schroefhaken, bij 
voorkeur op 10 uur en 2 uur ten opzichte van het 
bevestigingspunt voor het touw.

SCHROEFDRAADJES 
MAKEN
Boor de twee gaatjes na met 
behulp van een tapset, zodat ze 
een schroefdraad krijgen.
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