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Soms zit het vernuft hem in de eenvoud.  
Dat gaat ook op voor de Cup-rig. Deze siliconen 
ring monteer je als een soort parachute achter 

het werpgewicht, zodat de actie van het 
kunstaas wordt vertraagd én verbeterd. De 
redactie van Hét VISblad ging op pad om de 

Cup-rig aan de tand te voelen.
TEKST: JORAN BAL > FOTOGRAFIE: REIN RIJKE

CUP-RIG!
VISpas
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De Cup-rig ziet 
er in eerste 
instantie een 
beetje vreemd 
uit. Dit accessoire 

heeft namelijk wel wat weg van een 
hondenkap – zo’n plastic kap rondom de nek die ervoor 
zorgt dat een hond na een operatie met zijn bek niet bij 
de wond kan en de boel ongestoord kan genezen. De 
‘jigkopkap’ dient echter een heel ander doel: de actie 
van je kunstaas veranderen én verbeteren. Nou kun je 
denken ‘goede wijn behoeft geen krans’, maar de silico-
nen ring die je achter de jigkop monteert kan écht een 
mooie aanvulling zijn op hoe je het kunstaas presen-
teert. Zeker als je met soft plastics vist.

LANGER ZWEEFMOMENT
Het belangrijkste voordeel is dat je met de Cup-rig een 
langer zweefmoment creëert. De kap fungeert met de 
‘holle’ kant voor als een soort parachute onder water. 
Door de weerstand van de cup wordt het afzinken van 
de softbait vertraagd. Dit maakt dat de roofvis langer 
de tijd heeft om je aas te pakken. Dit biedt ook voordeel 
als je door omstandigheden (stroming/wind/werpaf-
stand) met een zwaardere jigkop vist, maar toch een 
wat subtielere presentatie met een langere zweef-
vlucht wilt hebben. Bovendien maakt de parachute-
werking het geheel lichter zodat de roofvis je kunstaas 
gemakkelijker naar binnen werkt.

SNEL GEMONTEERD
Deze theorie zijn we in de praktijk gaan testen. Op een 
mooie voorjaarsdag net voor de gesloten tijd monte-
ren we de Cup-rig. Dat is zo gepiept. Je schuift de plas-
tic ring over de haak en duwt deze tegen de jigkop aan. 
Bij exemplaren met een verdikking of weerhaak op de 
haaksteel is het zaak om deze plat te knijpen of te ver-
wijderen, anders wordt het bevestigen wel lastig. 
Daarna schuif je de soft plastic over de haak te-
gen de Cup-rig aan. Hoewel die solide genoeg is 
om te hergebruiken op een andere jigkop, zal 

je dit in de praktijk vermoedelijk niet zo snel doen. Dan 
zou je namelijk ook de shad moeten verwijderen, wat 
zeker bij zachtere soft plastics tot beschadigingen leidt.

VER EN ZUIVER WERPEN
Onze bedenkingen vooraf over de extra luchtweerstand 
en daardoor minder grote werpafstand blijken onge-
grond. Je kunstaas vliegt met een cup ervoor nét iets 
‘rommeliger’ door de lucht, maar het effect op de af-
stand en zuiverheid van de worp is minimaal (wij vis-
ten bij een zwakke wind en met jigkopjes van 7 tot 10 
gram). Daarna merk je wel verschil: de parachute-wer-
king manifesteert zich al bij het laten afzinken van 
het kunstaas – dat kan op diep water best even duren. 
Daarna voel je ook dat de cup extra weerstand geeft bij 
het (fel) optikken en binnendraaien van het kunstaas. 

Dit is haast vergelijkbaar met de trillingen van 
een plugje en vraagt dus om een hengel met 

voldoende body en een strakke top.

VEEL VIBRATIES
De extra weerstand zorgt niet alleen voor goed contact 
met het kunstaas (zelfs met flink wat wind kun je dus 
tóch licht vissen) maar ook voor veel vibraties onder 
water – iets dat via het zijlijnorgaan zeker door roofvis 
zal worden opgemerkt. Daarbij creëert de cup tevens 
een soort flow die de staart van de soft plastic extra 
in beweging brengt. Zeker ‘stille’ soft plastics als slugs, 
pintails en straight worms (softbaits met een rechte 
staart) komen zo meer tot leven. Maar ook de klassieke 
schoepstaart kan met de cup worden gecombineerd. Dit 
blijkt wel als een fraaie snoekbaars al snel de shad van 
Robert keihard te grazen neemt. De vis is vol over de 
softbait met een hamerstaartje geschoven, zien we als 
deze na een mooie dril in het net belandt. Altijd prettig 
als een experiment snel resultaat oplevert!

JIGGEN ÉN SPINNEN
Gesterkt door dit succes vissen we geconcentreerd ver-
der. Dat doen we niet alleen jiggend, maar ook spin-
nend. Door de cup maakt je shad ook een hele fraaie 
zwembeweging als je hem in een simpele rechte lijn 
binnenvist – zeker in combinatie met een lichte jigkop. 
Met af en toe een korte pauze creëer je een hele aan-
trekkelijke actie die de roofvis in veel gevallen extra 
‘kietelt’. Zo schrikt Bard zich eerst een hoedje van een 
snoek die vlak voor zijn voeten de shad aanvalt; helaas 
blijft deze niet plakken. Daarna is het bij mij raak als ik 
een witte slug op half water presenteer. De aanbeet is 
niet te missen, want de snoekbaars heeft het kunstaas 
volledig naar binnen gewerkt. Met een lange onthaak-
tang wippen we de haak snel los en mag de vis na een 
kiekje weer zwemmen. De Cup-rig heeft zich bewezen.

>> MONTAGE TIPS
De Cup-rig steekt wat uit bij een jigkop, maar dat 
hoeft de inhaking niet negatief te beïnvloeden. Zorg 
er wel voor dat de lengte van de haaksteel niet te kort 
is, zodat er voldoende afstand zit tussen de rand van 
de cup en de haakpunt. Prik de soft plastic ook zo op 
de haak dat de bocht ruim boven de het lijf uitsteekt. 
Monteer de cup tenslotte als parachute zodat de ring 
verder verwijderd zit van de haakpunt.

>> LEENTJEBUUR
De Cup-rig is afkomstig van de Japanse hengel-
sportfabrikant Decoy, maar dit idee is niet nieuw in de 
sportvisserij. Vliegvissers gebruiken al langer ietwat ver-
gelijkbare materialen – zogenaamd waterpushing foam 
of waterpushing discs – om hun streamers meer kabaal 
te laten maken en extra attentiewaarde te geven. Wij 
kochten de Cup-rig online, maar een beetje handige 
Harrie kan ze ook gemakkelijk zelf maken. Een stukje 
gebogen siliconen ring is immers geen rocket science.

De M-versie (2 cm) 
is geschikt voor 
jigkoppen tot 10 
à 12 gram en soft 
plastics van een 
centimeter of 10. 

Vis je zwaarder en/
of groter, dan is de 
L-uitvoering (3 cm) 

beter geschikt.>>

De Cup-rig 
fungeert als een 
soort valscherm 

zodat je een langer 
zweefmoment 

creëert.

LANGZAAMAAN 
IS HET DEVIES: 
OOK TRAAG EN 
MET MINIMALE 
BEWEGINGEN 
VAN DE TOP 
VEROORZAAKT 
DE CUP-RIG 
ONDER WATER 
DE NODIGE 
REURING
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>> VARIATIES
Hoewel we ons bij dit experiment 
hebben beperkt tot de combinatie 
van de Cup-rig met een jigkop, zijn 
er veel meer toepassingen moge-
lijk. Zo kun je hem ook combineren 
met de Carolina rig (het is in dat 
geval raadzaam om het ‘dopje’ op 
de cup te verwijderen zodat de 
lijn er beter doorheen kan) of met 
oppervlakteaas zoals een kikker- 
imitatie. Ook weightless softbaits 
kun je met de Cup-rig net onder 
de waterspiegel of zelfs aan het 
oppervlak vissen – je soft plastic 
wordt in dat laatste geval een 
soort popper!

TERUG SCHUIVEN
Natuurlijk valt er ook nog wat aan te merken op de Cup-
rig. Zo is het belangrijk om regelmatig te controleren of 
de shad en de cup nog tegen de jigkop aan zitten. Soms 
heeft de cup namelijk de neiging om iets terug te schui-
ven, wat de werking van dit attribuut minder effec-
tief maakt. Je zou kunnen kijken of dit te ondervangen 
is door de Cup-rig door middel van lijm extra stevig te 
fixeren op de jigkop – dit zou je trouwens ook kunnen 
doen met de softbait en de cup. Verder zijn de siliconen 
jigkopkappen (verkrijgbaar in de maten M en L, met een 
diameter van respectievelijk 2 en 3 cm) mogelijk ook iets 
aan de grote kant voor het echte finesse werk met lichte 
jigkopjes en bijpassende soft plastics. Dat is echter snel 
en redelijk simpel te verhelpen door een ring van de 
Cup-rig af te knippen.

MOOIE EXTRA TOOL
Samenvattend luidt de conclusie dat de Cup-rig een leu-
ke extra ‘tool’ is om wat meer te kunnen spelen met de 
actie van je soft plastic. Dit item biedt verschillende op-
ties voor een afwijkende aaspresentatie, is gemakkelijk 
te monteren, neemt weinig ruimte in beslag in je tackle 
box en het kost je met enkele euro’s per verpakking de 
kop niet. Zeker op lastige dagen is de Cup-rig zeker het 
proberen waard om te kijken of je er net die ene extra 
vis (of wellicht vissen) mee over de streep kunt trekken. 
Tenslotte is het natuurlijk ook gewoon leuk om weer 
eens iets nieuws uit te proberen en door te variëren 
nieuwe dingen te ontdekken.

Zeker slugs, pin-
tails en straight 

worms (soft-
baits met een 
rechte staart) 

komen met 
de Cup-rig tot 

leven, maar ook 
schoepstaarten 

kunnen met 
de cup worden 
gecombineerd.

>>

>>  VOORDELEN 
OP EEN RIJTJE

• Langer zweefmoment;
• Onvoorspelbare actie;
• Veel reuring in het water;
• Kan traag worden gevist;
• Langer in de strike zone;
• Te combineren met diverse 

soorten rigs (weightless/no 
sinker, jig head, Carolina,  
Texas) voor soft plastics.


