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EEn gEwichtig ondErwErp

HHet gebruik van lood is anno 2011 nog 
altijd even belangrijk voor het goed 
afstellen van tuigen als dat het vanaf 
het eerste prille begin van de hengel-
sport al was. Je kunt immers nog zo’n 
mooie en gevoelige dobber hebben, het 
nauwkeurig uitloden ervan bepaalt hoe 
de pen zich in het water gedraagt. 
Lood is ook een materiaal dat laatste 
zeer kritisch wordt bekeken. Er is er al 
heel wat over geschreven. En er zijn 
best wel mogelijkheden om het lood 
te vervangen door andere materialen. 

Effies aandacht voor…

Een gewichtig
onderwerp

Lood is en blijft een belangrijk 
materiaal voor de witvisserij. Cor 
Kraaij laat zien hoe en waarmee je 
een tuig goed uitloodt.
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Kijk bijvoorbeeld naar het karpervissen. 
Hier word al gebruik gemaakt van steen 
en glas als werpgewicht. Voor de wit-
visserij heb je volgens mij echter nog 
steeds lood nodig. Vooral voor kleinere 
loodhagels zullen vervangende mate-
rialen een probleem zijn, vanwege het 
formaat en soortelijk gewicht. 

Verschillende soorten
Er zijn allerleisoorten en vormen lood 
die geschikt zijn voor het uitloden van 
een tuig. Het meest bekend is wel de 

valloodjes onder een bulklood. Het 
meest gebruikte bulklood is de Olivet-
te, een slank druppelvormig lood dat 
op meerdere manieren op een tuig kan 
worden gezet. 
Een wat oudere en niet zo vaak meer 
toegepaste loodvorm is het Lemmer 
lood, dit lood is ook voorzien van 
een sleuf en kan op de lijn worden 
geknepen. Het bekendere Olivette-
lood heeft centraal gat. De lijn wordt 
bij dit lood door het gat geschoven en 
kan vrij over de lijn schuiven. Het gat 
is soms voorzien van een stukje silico-
nenslang, dit voorkomt beschadiging 
van de lijn.
Om te voorkomen dat de lijn door het 
loodje schuift zijn er meerdere trucjes. 
De eerste en misschien ook wel meest 
toegepast manier is om het lood tus-
sen twee loodhagels te fixeren. Een 
tweede methode is om met de lijn 
een stukje oud topelastiek door het 
lood te trekken. Hierdoor kan het lood 
nog wel schuiven, maar niet meer zo 
gemakkelijk. De twee uiteinden van 
het elastiek knip je kort af.
De nieuwste vormen Olivette zijn 
voorzien van een aan beide kanten 
uitstekend pennetje. Hier overheen 
kun je een stukje siliconenslang 
schuiven. Schuif de lijn door het 
stukje slang heen en de loodjes 
blijven goed op de lijn zitten. 
In de wedstrijdvisserij worden 

deze loodjes veel toegepast. Voor 

de doe-het-zelver nog een tip: Laatst-
genoemde loodjes kun je ook zelf 
maken. Lijm in de eerder genoemde 

loodjes met een centraal gat een 
stukje carbon onderantenne. Daar-
mee bereik je hetzelfde effect.

Uitloden 
Uitloden is voor ons wed-
strijdvissers zo vanzelfspre-

kend, dat we bijna zouden 
vergeten hoe we aan 
deze kennis zijn geko-
men. Tijdens beurzen en 

‘open-deur-dagen’ krijg ik 
veel vragen van mensen die 

nog niet weten hoe ze een tuig moe-
ten maken. Aan de hand van enkele 
richtlijnen leg ik uit hoe ik te werk ga:

•  Voor dobbers met een drijfvermo-
gen van minder dan een halve gram 
gebruik ik altijd loodhagels. Alle 
zwaardere pennen voorzie ik van 
een bulklood.

•  De grootste loodhagels plaats ik altijd 
dicht bij de dobber. Hoe dichter bij de 
haak, des te lichter de loodjes.

•  Het bulklood op een tuig, is altijd 70 
tot 80% van het totale drijfvermo-
gen van de dobber.

Eerst de lichte dobbers. Op al mijn 
lichte tuigen gebruik ik dezelfde 
loodzetting onderin. Ik begin vanaf 
de haak, naar boven altijd met twee 
nummer 10 en daarboven twee num-
mer 8. De rest van de benodigde lood-
hoeveelheid verdeel ik in een paar 
andere loodjes groter of gelijk aan een 
nummer 8.
Bij dobbers met een bulklood 
gebruik ik dezelfde val- of 
presentatieloodjes als bij 
de lichte pennen: dus 
twee keer nummer 8 en 
twee keer nummer10. Dit 
houd ik aan tot dobbers van 
ongeveer één gram. Voor 
de zwaardere dobbers van 
meer dan één gram, houd 
ik de eerder genoemde 

80%-regel aan. Ik gebruik echter nooit 
meer dan vijf loodjes voor het ver-
dere uitloden. Lukt het niet om met 
vier valloodjes goed uit te loden, dan 
gebruik ik een vijfde loodje dat ik strak 
tegen het bulklood aanschuif.

Bulklood
Ik gebruik diverse soorten bulklood. 
Voor stilstaand water en dobbers 
met een drijfvermogen van ander-
halve gram of minder, maak ik altijd 
gebruik van de Olivette die voorzien 
is van pennetjes. Deze loodjes zijn te 
koop in verschillende loodgewich-
ten, oplopend met 0,1 gram. Er is dus 
altijd wel een passend druppelloodje 
te vinden.
Als ik tijdens de winter op voorn vis, 
gebruik ik een gewone Olivette met 

een centraal gat. Dit doe ik 
omdat er tijdens het tillen van 

loodhagel, de kleine ronde loodko-
geltjes die tot op de helft zijn voor-
zien van een sleufje. 
Een ander model is 
het stijllood. Dit is 
een cilindervormig 
lood, dat ook is voor-
zien van een sleuf. 
Deze twee loodvor-
men zijn geschikt 
om een tuig vol-
ledig uit te loden 
of om te gebruiken als 
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de wat grotere vissen zoveel kracht 
op de lijn komt, dat de siliconen-
slang nog wel eens losschiet. Je bent 
dan je Olivette kwijt en kunt met dat 
tuig niet verder vissen. Met een cen-
traal gat heb je daar geen last van. 
Voor stromend water gebruik ik een 
loodje met een centraal gat. De vorm 
van dit loodje is wat korter en meer 
gedrongen dan de reguliere Olivette. 
Deze loodjes zijn voorzien van een 
inwendig stukje siliconenslang. Sinds 
kort fixeer ik mijn lood voor stro-
mend water, door de lijn twee maal 

door het loodje heen te halen. Ik heb 
dit tijdens een wedstrijd in Duitsland 
gezien bij een aantal andere ‘stroom-
vissers’ en het bevalt goed. Het lood 
verschuift bijna niet uit zichzelf en 
als je het een klein beetje ruimte 
geeft kun je het heel makkelijk ver-
plaatsen. 

Presentatieloodjes 
Jaren geleden las 
ik in een Bel-
gisch magazine 
een artikel over 

loodhagels: nét te zwaar of te licht. 
Dit probleem kun je bij de meeste 
druppelloodjes opvangen, door 
met een scherp mesje of een stukje 
schuurpapier, de Olivette iets lich-
ter te maken. 

•  Gebruik de Stonfo tang om loodjes 
te verwijderen zonder beschadigin-
gen.

 
•  Tuigen die een lange tijd in je vis-

kist zitten, beschadigen nogal eens. 
De loodjes oxideren na enkele 
maanden. Dit kun je voorkomen 
door de loodjes met een watervaste 
viltstift zwart te maken. Een 
bijkomend voor-
deel is dat ze 
dan ook minder 
glimmen.

•  Monteer de lood-
jes altijd op de 
onderste vijftien 
centimeter van 
het nylon tijdens 
het maken van een 

tuig. Als het tuig af is verwijder je 
dit stuk nylon, en houd je een gaaf 
tuigje over.

•  Op heel veel dobbers vind je nog 
steeds gewichtsaanduidingen vol-
gens de stijllood-maatvoering. 
Hieronder een omrekentabel van 
stijllood naar loodhagel en vice 
versa. De gewichten zijn in (gedeel-
ten van) grammen. 

Cor Kraaij

Gewichtentabel loodhagel

Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gewicht 0,28 0,24 0,2 0,17 0,13 0,1 0,077 0,063 0,049 0,034 0,026 0,02 0,012

Gewichtentabel stijllood
Nummer 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20
Gewicht 0,01 0,015 0,023 0,027 0,04 0,055 0,07 0,085 0,105 0,127 0,177 0,25

Staafloodjes.

is: hoe beter de vis aast, des te kor-
ter het lood op elkaar zit. Je bent dan 
sneller met je aasaanbieding.
Ik plaats de onderste nummer 8 en 
nummer 10 loodjes niet zonder 
reden op al mijn tuigen. Als ik tij-
dens het vissen een loodje van mijn 
tuig wil verwijderen om iets te pro-
beren, dan kan ik daarna altijd weer 
zo’n zelfde loodje terugzetten en is 
mijn tuig weer perfect.
Waarom zou je het tuig dan veran-
deren? Hier kunnen verschillende 
redenen voor zijn. Als je voorbij je 
hengellengte vist, dan heb je vaak 
last van de wind die de lijn in een 
bocht duwt. Een truc om dit tegen te 
gaan is het zogenaamde ‘backshot-
ten’. Dit houdt in dat je de lijn voor 
de dobber laat zinken. Dit gaat het 
beste met een klein loodje boven de 
dobber, de ´backshot´. Met een num-
mer 8 of 10 zinkt de lijn en ben je de 
invloed van de wind kwijt.

Tenslotte nog wat tips
•  Soms kom je tijdens het uitloden 

van een tuigje net niet uit met je 

‘presentatielood’. Of je nu 
met of zonder een bulk 
vist, je kunt de presentatie 
van het aas altijd beïnvloe-
den door de plaatsing van 

de onderste vier of vijf loodjes. Door 
de loodjes verder van de haak te 
plaatsen en/of de onderlinge afstand 
groter of kleiner te maken, kun je de 
vis misschien net dat duwtje geven 
om te bijten. Een normale stelregel 
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