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Naast zaken als aas, stekkeuze en het moment 
van de dag kan de juiste rig het verschil maken 
tussen een geslaagde of juist visloze statische 
karpersessie. Maar wat is nou precies een goede 
rig? Rig master Ton Hogenkamp (53) licht in dit 
artikel zijn zes favorieten toe.
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>> KARPERVISSEN > ONDERLIJNEN ONDER DE LOEP

 “A lles komt op de laat-
ste meter lijn aan. 
Dáár moet de vis in 
de val trappen die jij 
voor hem hebt ge-

zet. Andere aspecten van je mate-
riaal komen pas later aan de orde”, 
vat Ton het belang van een goede 
rig samen. De geboren Amsterdam-
mer kreeg het karpervissen midden 
jaren ’70 met de paplepel ingegoten 
door zijn broer en vader – beiden 
verwoede karpervissers. “Mijn eer-
ste meters maakte ik in het Amster-
damse Bos, later kwam ik ook veel 
aan de Sloterplas. Als jong ventje 
viste ik nog veel met de pen, maar 
gaandeweg ben ik me gaan specia-
liseren in het statisch vissen”, aldus 
Ton. “De kick van een gillende 
beetmelder of het omhoog 
slaan van een waker blijft 
voor mij verslavend.”

HEILIG PLEKJE
Ton’s obsessie voor rigs ontstond 
toen hij las dat je een karper het 
best onderin de bek kunt ha-
ken. “Perfectionistisch 
als ik ben, werd het 
vervolgens de uit-
daging om dat bij 
elke vangst voor el-
kaar te krijgen. In-
middels heb ik dat 

kunstje aardig onder de knie, al zeg 
ik het zelf.” Ton legt uit dat bij kar-
pers vlak achter hun onderlip een 
hard plaatje zit, waarachter de haak 
als het ware gezekerd zit tijdens het 
drillen. Ook komt de haak er daar 
beter uit als de vis op de onthaak-
mat ligt. “Voor mij is dat daarom 
een heilig plekje”, aldus Ton. “Tel-
kens als ik een vis in de onderlip 
haak, ben ik zo trots als een pauw.”

SIMULATOR
Om perfect te kunnen zien hoe zijn 
rigs in de praktijk werken, ontwierp 
Ton een heuse simulator in de vorm 
van een ‘zuigbuis’ met een imitatie-
lip. In een bak met kraakhelder wa-

ter zuigt hij hiermee het 
aas op, om het vervol-

gens direct weer 
uit te spugen – pre-
cies zoals een azen-
de karper dat doet. 
“Cruciaal is dat de 

haakpunt 
bij 

het uitspugen naar beneden kantelt 
én dat de haak niet helemaal strak 
tegen de boilie zit, omdat die anders 
het inhaken verhindert. Daarom ge-
bruik ik altijd een hair die anderhalf 
tot twee centimeter lang is. Door 
vlák voor de haak een klein knijp-
gewichtje op de lijn te bevestigen,  
zorg ik er soms voor dat de haak-
punt naar beneden hangt.” Op zijn 
Facebookpagina deelt Ton regelma-
tig filmpjes van zijn tests.

BLIJVEN VARIËREN
Op elk water – of hij er nu mee be-
kend is of er voor het eerst aan de 
slag gaat – vist Ton aan het begin 
van zijn sessies aan elke hengel een 
andere rig. “Karpers kunnen van 
dag tot dag anders azen, dus ik wil 
altijd eerst achterhalen welke rig 
op een bepaald moment het beste 
werkt. Maar ook tijdens een visdag 
blijf ik vaak variëren. Een pop-up 
kan bijvoorbeeld ‘s ochtends beter 
werken dan een bodem-montage, 
waarna het ’s middags juist weer 
andersom is. Al met al is het goed 
om altijd meerdere rigs paraat te 
hebben en – zowel ter plaatse als 
thuis – op dit vlak nieuwe dingen 
uit te blijven proberen.” Op de vol-

gende pagina’s nemen we de zes 
favoriete ‘laatste meters’ van 

Ton onder de loep.
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De naam zegt het al: dit is een basic 
onderlijn die voor bijna alle waterty-
pen – of de bodem nu hard of zacht 
is – en onderlijnsystemen geschikt 
is. Vandaar dat het nog altijd een 
van de meest gebruikte onderlijnen 
is. Bovendien kun je ieder onder-
deel van deze rig naar jouw smaak 
aanpassen zodat je hem precies vist 
zoals jij dat het liefst hebt.

Zelf vis ik deze rig graag met een een 
klein stukje anti tangle sleeve als 
line aligner. Dit zodat de haak iets 
verder naar achter in de onderbek 
prikt. Daar heeft de karper een klein 
plaatje van hard kraakbeen zitten. 
Als de haak daar nét achter vast 
komt te zitten, zal de bek van de vis 
(vrijwel) altijd ongeschonden blijven. 
Een ander belangrijk voordeel is dat 
je de haak op die plek ook weer heel 
gemakkelijk kunt verwijderen.
Het beste type haak voor een stan-
daard rig is een persoonlijke keuze en 

dus voor iedereen anders. Zelf zweer 
ik bij de T-Anti Snag haak maat 4 van 
Ntec. Deze is sterk, extreem glad en 
heeft een juist gewicht waardoor 
de haak snel ‘valt’ en contact maakt 
met de vis.
De lengte van de complete onder-
lijn is 20 cm. Dat is ideaal voor het 
grootste deel van het jaar. In de 
wintermaanden – als de karper 
trager is – kort ik de onderlijn in tot 
15 cm. Deze rig maak ik van heel 
zacht en soepel onderlijnmateriaal 
dat langzaam zinkt. Vis ik met kleiner 
aas, dan maak ik de hair uiteraard 
iets korter dan de standaard 1,5 tot 2 
cm. Zorg er wel altijd voor dat tussen 
de haakbocht en het aas altijd 1 tot 
1,5 cm ruimte zit. 

Bonustip:
Maak de hair van een héél dun stukje 
gevlochten lijn – hoe dunner, des te 
beter – waardoor je haak veel beter 
draait en valt.

De combi rig bestaat grotendeels uit stug of stijf ma-
teriaal. Een vis die het aas oppakt moet dus behoorlijk 
bewegen om dit weer uit te kunnen spugen, zodat de 
kans dat hij zichzelf haakt zeer groot is. De combi rig is 
absoluut een aanrader en perfect te combineren met 
een snowman (een pop-up bovenop je normale boilie).

Voor de combi rig gebruik ik een T-Curve Shank haak 
maat 4 en een extra dunne hair, zodat de haak beter 
valt en draait. Bij het bevestigen van het stukje soepele 
onderlijn wikkel ik dit door op de haaksteel totdat je op 
gelijke hoogte zit met de haakpunt. Dit zorgt ervoor dat 
de haak mooi in balans komt te staan.
De soepele onderlijn bevestig ik vervolgens met een 
voorslagknoop aan de Poseidon shockleader (dit laatste 
materiaal is perfect geschikt voor het stijve gedeelte van 
de rig). Over het voorslagknoopje kneed ik tenslotte een 
beetje putty zodat de haakpunt naar beneden wijst en 
beter prikt.
De ideale lengte voor deze rig is 18 cm. Dit type onder-
lijn vis ik steevast in combinatie met een helikopter 
systeem, dat werkt super op alle soorten bodems. Is de 
bodem van het water hard genoeg, dan start ik altijd 
met deze rig.

De Screamer rig (Shot on the hook 
rig) is een ongelooflijk goede rig die 
mij de meeste én de grootste vissen 
heeft opgeleverd. Deze onderlijn is 
geschikt voor alle watertypes – of je 
nou vol tegen de obstakels vist of op 
groot open water – en zal je beetver-
klikker zeker laten gillen.

Deze rig lijkt heel moeilijk te maken, 
maar met een beetje oefenen is het 
goed te doen. In een paar stappen 
licht ik het principe toe.

1. Maak de hair van een zo dun 
mogelijk gevlochten lijn en zet 
deze met een paar slagen om het 
haakoog vast.

2. Wikkel vervolgens een 45/00 
nylonlijn (mono) over de hair tot 
deze evenwijdig is met de haak-
punt. Wikkel daarna 2x terug en 
steek de lijn het door achterkant 
van het haakoog.

3. Verbind een 1 cm lang stukje 
nylon met het soepele onderlijn-

materiaal middels een voorslag-
knoop. Dit gedeelte fungeert hier 
als een line aligner

4. Maak de onderlijn 18 cm lang met 
op het einde een lusje. Zet daar 
een anti tangle sleeve op, bevestig 
het onderlijntje aan de quick 
change flexi ring swivel en sluit 
deze op door er een anti tangle 
sleeve overheen te schuiven.

Als extraatje kan je op 5 cm vanaf het 
haakoog nog een stukje putty zetten 
en op de haak een shot on the hook 
van 0,3 gr bevestigen. Deze rig kun 
je vissen met tal van systemen om 
het werpgewicht te bevestigen en 
voorzien van boilies (single hookbait 
of meerdere kleine diameters), een 
snowman of wafter (zwevende boi-
lie). Zelf heb ik zeer veel succes gehad 
met een 20 mm boilie in combinatie 
met een zwarte imitatie mais-
korrel.

De Ronnie rig is bijzonder populair. Dat is niet zo 
vreemd aangezien dit rigje op echt ieder water werkt. 
Naar mijn mening is het bij deze onderlijn voor het vis-
sen met pop-ups puur het gewicht dat het hem doet.

Neem voor de Ronnie rig een T-Curve Shank haak maat 
4, een quick change swivel, en bevestig een beetje putty 
op het stukje braid bij de haak. Zo creëer je een vrij 
zwaar geheel, wat maakt dat de karper goed zijn best 
doen om dit rigje op te zuigen. Door het gewicht valt de 
haak heel snel richting de onderlip en omdat de 16 mm 
pop-up dicht tegen de haak aanzit, hoeft het rigje niet 
eens ver naar binnen te gaan om goed te prikken.
Zelf ben ik een groot voorstander van een Ronnie rig 
met een soepel gedeelte. Dit aangezien de pop-up 
dan van álle kanten goed kan worden opgezogen – de 
richting waar de karper vandaan komt maakt dus niet 
meer uit. Zou je het zaakje te strak of met een lange 
krimpkous monteren, dan beperk je de opnamemoge-
lijkheid wat vaak lossers oplevert. Houd de totale lengte 
ongeveer op 15 cm van de haakbocht tot aan de lus.

De Ronnie rig kan je grote verrassingen ople-
veren en verdient zeker een plek in je 

onderlijnenmap. Let er wel op dat je 
met deze rig niet strak tegen obsta-
kels vist. De curve shank haak is niet 
geschikt om extreem veel kracht te 
zetten tijdens de dril aangezien dit 

de vis geen goed doet. Dit is echt een 
rigje voor het open water.

>> SCREAMER RIG >> RONNIE RIG>> STANDARD RIG

>> COMBI RIG

>> STANDAARD WINTER RIG

‘ DE STANDARD RIG 
IS HET GROOTSTE 
DEEL VAN HET  
JAAR 20 CM LANG, 
MAAR IN DE 
WINTER KORT  
IK DEZE ONDERLIJN 
IN TOT 15 CM’

Combi / Heli systeem

T-Curve Shank
maat 4 (Ntec)

Snowman

Extra dunne
hair

4 à 5 cm soepele 
onderlijn

Big eye
Quick change
swivel

Anti tangle
sleeve

13 cm 
50/00 Poseidon
ShockleaderPutty

Zachte kralen

Ronnie Rig

T-Curve shank
maat 4 (Ntec)

Bait screw met micowartel

16 mm pop-up

krimpkous 2 mm

Haakbocht
stopper

16 cm
fast sink braid 30 lb

Inline safety
werpgewicht
100 g

Quick change
flexi ring
swivelQuick change

swivel ring

Anti tangle
sleeve

Putty

18 cm
soepele onderlijn 20 lb

Werpgewicht
100 g

Safety clip

Shot on the hook rig

Extra dunne
hair

Siliconen
tube

1 cm
45/00 mono

Anti tangle
sleeve

Quick change
flexi ring
swivelChod haak

maat 4

Shot on the
hook 0,3 g Putty

Standaard Rig

T-Anti Snag
haak maat 4

20 cm
slow sink braid 20lbs

Inline safety
werpgewicht
100 g

Line aligner van
Anti tangle sleeve

5 cm

Putty

Siliconen
tube

Anti tangle
sleeve

Quick change
flexi ring
swivel

Standaard winter Rig

T-Anti Snag
haak maat 4

15cm
slow sink braid 20lbs

Inline safety
werpgewicht
100 g

Line aligner van
Anti tangle sleeve

2 kunststof
maiskorrels

Anti tangle
sleeve

Quick change
flexi ring
swivelSiliconen

tube

Korte
hair 5 cm

Putty
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Veel karpervissers zullen wel eens 
van de zig rig hebben gehoord, maar 
hier nog nooit mee hebben gevist. 
Het is echter zeker de moeite waard 
om dit kunstje onder de knie te krij-
gen, want vooral op dagen dat niets 
lijkt te werken kan de zig rig echt je 
sessie redden.

Toen ik de zig rig begon te gebruiken 
liep ik te mieren met de lange lijnen, 
het afstellen op de juiste diepte 
en de verschillende kleuren van de 
foampjes. Welke moet je nou pakken: 
een rode, misschien een gele of toch 
een zwarte? Dat laatste klinkt mis-
schien wat overdreven, maar de juis-
te kleur kan per dag echt verschillen. 
Zo combineer ik de zwarte foampjes 
(onderkant) altijd met verschillende 
kleurtjes (bovenkant). Geel, rood en 
oranje werken bij mij het beste. Vis ik 
de zig rig aan twee hengels, dan ge-
bruik ik twee verschillende kleuren. 
Zo zie je snel genoeg welke kleur ze 
juist die dag willen hebben.

Stappenplan zig rig:
1. Neem een 26/00 mono lijn of een 

lichte zig lijn.
2. Maak hier een klein lusje in en 

doe daar gelijk je zig op. Knip de 
lengte op ongeveer 1,75 meter.

3. Pak een T-Curve Shank haak 
maat 8 of 10 en steek je lijn van 
achteren door het haakoog. Trek 
deze door totdat je zig tegen de 
bovenkant van de haakbocht 
komt. Wikkel de lijn 8 à 9 keer om 
de haaksteel en steek hem weer 
vanachter door het haakoog.

4. Neem een line aligner, knip deze 
doormidden en schuif hem op de 
lijn en over de haak.

5. Schuif tenslotte een anti tangle 
sleeve op de lijn en knoop een 
wartel aan het eind. De zig onder-
lijn is nu klaar.

Het bevestigen van de onderlijn aan 
de montage is echt super makkelijk, 
maar kun je beter op bijvoorbeeld 
YouTube zien dan dat ik het hier 
uitleg. Zig systemen met drijvers zijn 
in veel gevallen kant-en-klaar te koop 
en die laten precies zien hoe je het 
systeem op je hoofdlijn bevestigt. 

Bij het zig vissen is het belangrijk 
dat je blijft zoeken naar de juiste 
waterlaag om je aas in te presen-
teren. Daarom stel ik het alarm van 
mijn mobiele telefoon in op 15 of 20 
minuten, waarna ik een meter lijn 
bij geef of juist binnendraai. Voer 
ook ieder kwartier wat bij – dit is 
los van de juiste montage een van 
de belangrijkste elementen van het 
zigvissen. Onthoud tenslotte heel 
goed op welke diepte je zig zweeft, 
want heb je de karper(s) eenmaal 
gevonden dan komen de aanbeten 
vrij snel! Probeer deze vistechniek 
zeker eens uit: je bent lekker actief 
bezig en als je de vis ‘op je voer hebt 
zitten’ dan kun je een echte superdag 
hebben.

Bonustip: 
Plak voordat je inwerpt een smelt 
foampje (biofoam) aan, op of onder 
de floater en prik daar de haak in. Dit 
zorgt ervoor dat je de ziglijn niet zo 
snel in de knoop gooit.

Is de bodem op je stek bedekt met blad, modder of 
wier? Dan is de keuze met welke rig ik vis snel gemaakt: 
de chod rig. Die vis ik dan in combinatie met een 16 mm 
fluoro pop-up. Zelfs op een dikke laag wier van wel een 
meter hoog!

Voor deze rig gebruik ik de Super T-Chod haak maat 6, 
waar ik de Athos Chod lijn van Ntec aan bevestig. Deze 
hoef je namelijk niet te stomen om hem te buigen. Je 
trekt de lijn gewoon tussen je duim en wijsvinger door 
om hem precies zo te buigen in de vorm die jij wilt heb-
ben. Op een Bait Screw (met ring of microwartel) schroef 
je een 16 mm fluoro pop-up. Om een perfect klein lusje 
in de Chod lijn te maken gebruik ik een krimptang. 
Met een klein stukje anti tangle sleeve van een halve 
centimeter, twee zachte kralen en een quick change ring 
swivel maak je de boel compleet. 
Mijn chod leader bestaat daarbij uit twee delen. Een 
apart stukje van 20 cm lengte voor het werpgewicht en 
gedeelte van zo’n 75 cm leader waar de chod rig aan zit. 
De verbinding tussen deze twee delen maak ik met een 
quick change swivel en een anti tangle sleeve. Dit voor-
komt dat de karper de haak kan lossen door middel van 
kopschudden in combinatie met: de chod rig kan door 
dit systeem niet meer naar het werpgewicht schuiven.

>> ZIG RIG

>> CHOD RIG

‘ VOORAL OP DAGEN 
DAT VRIJWEL NIETS 
LIJKT TE WERKEN 
KAN DE ZIG RIG 
ECHT JE SESSIE 
REDDEN’

20cm
leader

75cm
leader

5cm Athos
chodline 25 lb

Werpgewicht
100 g

Chod rig met leader systeem

Quick change
flexi ring swivel

Klein stukje
siliconenslang

Korda
krimp

Zachte kralen

T-Super Chod
maat 6 (Ntec) Bait screw

Krimpkous

Werpgewicht 80 g

Zig rig

Halve
line aligner

Foam zig
diverse kleuren

T-Curve Shank
maat 8

1,5 to 2 m zig lijn
(26/00 mono)

Hoofdlijn
30/00 mono

Zig
Floater

Grote siliconen kraalBig eye
Quick change
swivel


