
• in de knoop met kraal

Een goede knoop is de basis voor een geslaagde visdag. In deze 
nieuwe serie legt Knopenkoning Kraal je haarfijn uit hoe je de beste 
knopen legt. Voor de duidelijkheid werkt Marco met overdreven dikke 
lijnen zodat je goed kunt zien hoe de knoop er precies uitziet.

We beginnen deze serie met de bledknoop omdat ik vind dat een 
rechtgeaarde sportvisser zelf een haakje aan de lijn moet kunnen zetten. 
Deze knoop kun je gebruiken voor zowel piepkleine witvishaakjes maat 24 
als zware 1/0 zeevishaken. 
Het is de makkelijkste knoop om snel een haakje aan de hoofd- of 
onderlijn te zetten.

ONDERLIJNEN OPBERGEN
Natuurlijk wil je je zelfgemaakte onderlijnen ook 
netjes opbergen. Er zijn verschillende opbergsy-
stemen te koop, maar een stuk isolatierol met 
wat spelden werkt ook perfect – misschien wel 
beter. Het voordeel hiervan is dat je de onderlijn 
zeker niet beschadigt en dat je elke lengte 
onderlijn zonder problemen kunt opbergen. 
Hier zie je hoe je dit doet.

Marco Kraal: “De bledknoop is misschien wel de meest gemaakte knoop in de witvisserij. 
Voor mij was het dus een logische keuze om deze serie hiermee te beginnen. Volgende 
maand behandelen we de halve bloedknoop waarmee je wartels en haken met een oog 
aan de hoofdlijn bevestigt.”
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4 Herhaal stap 3 nog vijf keer zodat je 
in totaal zes wikkelingen hebt gemaakt.

3 Pak het uiteinde van je lijn vast en sla 
deze om zowel de haaksteel als de lus.

2 Plaats de haaksteel naast de lus tus-
sen je duim en middelvinger.

1 Leg het uiteinde van de lijn dubbel 
zodat er een lusje ontstaat.

“De haak en de lijn zijn nog los van elkan-
der, eens kijken hoe ik dat verander…”

5 Druk met je vingers de wikkelingen 
even aan zodat ze niet los springen en haal 
het uiteinde van de lijn door de lus.

6 Bevochtig de knoop lichtjes met wat 
speeksel en trek het geheel voorzichtig 
maar stevig aan. Let erop dat de lijn altijd 
aan de binnenkant van de haaksteel zit.

7 Knip het uiteinde kort af. Zo kun je 
ook fragiele aas als een mestpiertje er 
nog overheen schuiven zonder dat deze 
beschadigt.

8 Het resultaat is een perfecte knoop 
waarmee je elk haakje met een bledje 
muurvast op de hoofd- of onderlijn zet.

DE BLEDKNOOP
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ZO FIX JE EEN ONDERLIJN
Het gebruik van een onderlijn is in de witvisserij onmisbaar. Je kunt snel van haakmaat en 
lijndikte wisselen zonder je hele tuigje te slopen. Bovendien breekt alleen de onderlijn als je vast 
komt te zitten omdat je de onderlijn altijd dunner kiest dan je hoofdlijn.
Je kunt zo’n onderlijn heel makkelijk zelf maken. Het voordeel van zelf maken is dat je eindeloos 
kunt variëren met lijndiktes en haakmaten. Bovendien is het veel goedkoper dan onderlijnen 
kopen. Hier zie je hoe je in een paar stappen zelf je onderlijn maakt.

1 Bevestig de haak aan een nylon 
lijn naar keuze, uiteraard middels de 
bledknoop.

2 Knip de lijn op de gewenste 
lengte af en leg het uiteinde dubbel 
tussen duim en wijsvinger.

3 Leg nu een eenvoudige ‘oude-
wijvenknoop’ in het dubbelgeslagen 
uiteinde. Voor de zekerheid haal je de 
lijn tweemaal door.

4 Bevochtig de knoop met wat 
speeksel en trek het geheel nu voor-
zichtig aan. Je hebt nu een lus gelegd. 
Nog even het uiteinde afknippen en de 
onderlijn is af.

1 Prik de haakpunt in de isolatierol.

2 Wikkel de onderlijn rond de rol 
totdat je bij de lus uitkomt en prik de 
onderlijn met de speld vast in de iso-
latierol. Per strekkende centimeter rol 
kun je ongeveer één onderlijn kwijt.
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RICHTLIJNEN
Hieronder geef ik je een aantal richtlijnen voor het 
maken van onderlijnen: hoe lang en hoe dik moet de 
lijn zijn en welke haak hoort erbij? 
Voor alle onderlijnen geldt dat we nylon gebruiken 
omdat dit zeer prettig te knopen is, niet snel in de 
war raakt en de vis het niet goed kan zien.
De reden dat je voor brasem vaak wat langere on-
derlijnen gebruikt is dat deze vis van een passieve 
aasaanbieding houdt. Je krijgt dit voor elkaar door 
de onderlijn voor een (groot) deel op de bodem 
te leggen en dat gaat nu eenmaal beter met een 
langere onderlijn.

Hengel Vis diameter lengte Haak
Vaste stok Voorn 8/00-12/00 20 cm 16-22
Vaste stok Brasem 10/00-14/00 30 cm 12-18
Feeder Voorn 10/00-14/00 40-60 cm 14-18
Feeder Brasem 12/00-16/00 60-100 cm 12-16
Match Voorn 8/00-12/00 30 cm 14-18
Match Brasem 10/00-16/00 30-50 cm 12-16


