• zeevissen
DUNNE LIJNEN

Vissen met Portugese onderlijnen is de laatste jaren sterk in opkomst
in ons land, maar geeft geen garanties voor Zuid-Europees weer.

De finesses van de Portugese
techniek zie je ook terug in
de diameter van de onderlijn.
“Die loopt gemiddeld van
40/00 naar 25/00. De dikte
van de haaklijnen zit zo rond
de 16/00 tot 14/00.” Zulke
dunne ‘zoetwaterlijnen’ en zee
gaan echter niet altijd goed samen. “Bij grote golven en een
hoge branding kies ik voor onderlijn en haaklijnen in 40/00
of 38/00. Dan heb je minder
kans dat de lijn in de war
raakt.” Dunne onderlijnen die
in de knoop raken, zijn haast
niet meer te ontwarren. “Vandaar dat ik de recreant een
40/00 onderlijn en een 30/00
haaklijn adviseer. Die gooi je
minder snel in de knoop.” Om
de kans op in elkaar verwikkelde onder- en haaklijnen verder
te reduceren, raadt Verhage
de recreatieve visser aan om
de onderlijn in te korten van
5 naar zo’n 2,5 meter en van
drie haaklijnen terug te gaan
naar één. “Met deze uitgeklede
versie kun je de techniek het
beste onder de knie krijgen.”

MET BELEID

PORTUGESE ONDERLIJNEN
De Portugese onderlijn is dé lijn van de laatste
paar jaar in de zoute wedstrijdvisserij. Deze lijn
is niet alleen in figuurlijke zin, maar ook letterlijk
boven komen drijven. Met de enkele meters lange
onderlijnen wordt namelijk in de bovenste waterlagen
gevist. Sjaak Verhage geeft in dit artikel tekst en
uitleg over deze techniek.
TEKST JORAN BAL FOTOGRAFIE MILAN RINCK
ILLUSTRATIE EMIEL VAN DIJK

D

e introductie van de
Portugese onderlijn in ons land
verliep via internationale
zoute wedstrijden. “Bij WK’s
die in Nederland en België
werden gevist, eindigden de
Portugezen op dagen met
rustig weer steevast hoog in de
uitslagen. Dan ga je natuurlijk
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eens kijken hoe zij de visserij
precies aanpakken”, zegt Sjaak
Verhage. Deze fanatieke zoute
wedstrijdvisser en uitbater van
hengelsportwinkel De Zeebaars heeft zich de Portugese
techniek in de afgelopen jaren
helemaal eigen gemaakt. “Dat
was zeker in het begin wel
even wennen. Het is een lich-

tere en meer verfijnde vorm
van strandvisserij dan dat wij
in onze contreien gewend
zijn.”

hoog in het water
Het standaardbeeld van zware
bonken lood die met behulp
van zware poken meer dan
honderd meter weg worden geslingerd, gaat dan ook niet op.
“Je vist net achter de branding.
Met een afstand van 30 tot
40 meter ligt dat voor vrijwel
iedere recreant binnen werpbereik. Daarbij is het de truc om
je aas niet op of net boven de
bodem, maar hoog in het water aan te bieden.” De gedachte
hierachter is dat het speldaas
op mooie dagen in de bovenste
waterlagen zwemt. Verhage:

“Die zoeken warmer water op.
Roofvissen zoals zeebaars, makreel en geep vind je dus ook
hoog in het water. Bovendien
is het vanuit het oogpunt van
de vis ook logisch om je aas
in de bovenste waterlagen aan
te bieden. Een vis kijkt gezien
de stand van zijn ogen eerder
omhoog dan naar beneden.”
Bijkomend voordeel: je hebt
ook minder last van krabben
die zich op je aas storten.

ZWEVEND AAS
Er zijn bij de techniek van
het vissen met de Portugese
onderlijn een paar belangrijke hulpmiddelen om het
aas hoog aan te bieden: foam
boven de haak en lange,
halfzinkende of drijvende

Ook bij het inwerpen en binnendraaien van vis, is het oppassen geblazen voor knopen,
klitten en vogelnestjes in de
lijn. “Voor ik een worp inzet,
Door foam en halfzi
nkende of drijvende
lijnen te gebruiken,
kun je in de bovenste
waterlagen vissen.

onderlijnen. “Het foam zorgt
ervoor dat de beaasde haak
heel subtiel in het water gaat
zweven en de drijvende eigenschappen van de lijn zorgt dat
deze los komt van de bodem
en mooi meebeweegt in de
stroming.” Om dit laatste effect te versterken kan er voor
de onderlijn gebruik worden
gemaakt van 5 meter lange
tapered fluorocarbon leaders
uit het vliegvissen. “Die lopen
taps toe en nemen dus af in
dikte, bijvoorbeeld van 40/00
naar 25/00. De dunne diameter aan het uiteinde zorgt
dat de lijn van je lood afdrijft.
Om dit mogelijk te maken
wordt er bij deze techniek
dus ‘achter het lood’ gevist
(zie illustratie op pag. 39).”
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Portugese onderlijn

Speciale schuimrubberen klosjes zijn handig om de
lange onderlijnen mooi opgerold op te bewaren.

• Kraaltjes op de haaklijnen zijn optioneel. Bedenk wel dat dit een verzwaring betekent die het zwevend vermogen van het aas reduceert.
• Voor een schuwe vis als de geep knoop je het beste haaklijnen aan van
10/00 of 12/00 fluorocarbon. Dit zodat de vis de lijn haast niet kan zien.
• Wil je gericht op platvis vissen? Laat dan het foam achterwege en breng
loodjes aan op de haaklijn om het aas naar de bodem te krijgen.
• Dit is het basic model van de Portugese onderlijn. Al naar gelang in hoeverre je het vissen hiermee eigen hebt gemaakt, kun je deze montage
verder verfijnen.

heb ik standaard werpgewichten in de range van 60 tot
120 gram bij me.”

GEEN GOLFSLAG

zorg ik dat de onderlijn mooi
gestrekt en in het verlengde
van de hengel ligt. Zodra het
lood het water raakt, trek ik
de lijn even strak en daarna
haal ik direct een paar meter
binnen. De onderlijn strekt
zich dan en waaiert vervolgens mooi uit.” Zodra je beet
hebt, is het ook weer zaak met
beleid te werk te gaan. “Houd
de hengel laag bij de grond,
draai langzaam binnen en laat
de vis op het eind meezwemmen in de branding. Dan
kan hij niet gaan spartelen of
springen. Sleep hem tenslotte
het strand op in plaats van de
vangst op te tillen. Zo is de
kans dat de lijn ‘vernestelt’
en onnavolgbaar in de knoop
raakt minimaal.” Een warteltje dat op de haaklijn gemonteerd zit kan daarbij als extra
preventie fungeren voor dit
vervelende en tijdrovende
probleem.

en snel weer inwerpen.” De
keuze van het lood is hier
ook op afgestemd. “In plaats
van het bij de strandvisserij
gebruikelijke ankerlood, kies
ik voor rollood. Dit blijft niet
stilliggen op de bodem, maar

beweegt mee in de stroming.
Dat kan de zeebaars wel waarderen en zorgt er tevens voor
dat je een groter gebied bestrijkt en dus eerder op de vis
stuit.” Het voorgaande houdt
in dat je zo licht als mogelijk

vist. “Hoe lichter, hoe beter.
Dat zorgt niet alleen voor
meer beweging, maar heeft
ook minder impact als het
in ondiep water landt. Het
is zoeken naar wat gezien
de omstandigheden past. Zo

We zijn voor dit artikel natuurlijk ook met Sjaak gaan
vissen. Daarbij troffen we het
echter niet: wat begin juli een
mooie, zomerse avond had
moeten worden, werd een
sombere, natte en koude bedoening. Bovendien twijfelde
de wind de hele dag uit welke
hoek te waaien en was er van
een beetje serieuze golfslag
geen enkele sprake. “Nou

is het vissen met Portugese
onderlijnen precies bedoeld
voor rustig weer, maar bij een
totaal gebrek aan branding
met opkomend water wordt
het wel bijzonder lastig om
een zeebaarsje te vangen.
Ook de eventuele harder waar
ik stiekem op had gehoopt,
was vanwege het nog relatief
koude zeewater niet massaal
onder de kust aanwezig.” We
prezen ons daarom aan het
eind van de avond gelukkig
toch nog een baarsje op de
gevoelige plaat te kunnen
vastleggen.

De Portugese onder
lijn is b
 ij
wedstrijdvissers p
 opulair
omdat je er veel (klein
ere)
vis mee kunt vangen
.

MATERIAAL
Voor het vissen met de Portugese onderlijn kiest Sjaak voor een 4 tot 4,5 meter lange heavy feeder met bijpassende
molen. “De hengel moet werpgewichten tot zo’n 150 gram weg kunnen zetten, maar ook een subtiele top hebben
waarop je de aanbeten goed kunt zien. Voor wat betreft de molen kies ik voor een lichter model zeemolen (tot zo’n
600 gram zwaar, met een spoelcapaciteit van 300 meter 30/00) die is opgespoeld met 25/00 nylon.” De details
van het Portugese onderlijnsysteem vind je in de illustratie op pagina 39. “Als aas kies ik bij voorkeur voor slikzagers, met witjes en kweekzagers als reserveoptie. Voor de geep zijn stripjes verse makreel of sardine een topaas.”

ACTIEF VISSEN
Behalve subtiel is deze Portugese techniek ook een actieve vorm van strandvisserij.
Verhage: “Dit is inherent aan
het vissen op actieve roofvis
zoals de zeebaars. Het is een
kwestie van op zoek gaan
naar de vis. Dus geregeld binnendraaien, het aas verversen
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De zachte slikzagers rijg je gemakkelijker op een
aasnaald met een bol en ‘zacht’ puntje. Zo prik
je minder snel door de zijkant heen en rijg je de
zager netjes op de naald.
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