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Dropshot-loden en
alternatieven
Er zijn verschillende modellen lood voor
het dropshotten in de handel verkrijg
baar, die in principe allemaal voor een
andere bodemstructuur of begroeiing
met waterplanten zijn bedoeld. Natuur
lijk zijn er de voor de hand liggende mo
dellen zoals het wartellood en staaflood,
maar er is in Amerika veel meer verkrijg
baar. Nadat het dropshotten was gelan
ceerd, zijn er daarna tal van loodvaria
ties ontworpen, waarvan er vele ook in
ons land bruikbaar zijn en waarvan er
enkele in onderstaande worden voorge
steld en kort beschreven:

Jim Murata leerde Willem Stolk de fijne
kneepjes van het dropshotten.

Het levert goed vis op!

den gehaald om uiteindelijk een vis te ver
leiden. Jim Murata: “Een roofvis is name
lijk altijd tot een aanbeet te verleiden als je
de juiste ‘knop’ weet te drukken. En wie de
kunst verstaat om deze knop te vinden en
erop te drukken zal succesvol zijn.”

Dropshotten kan op plaatsen waar verticalen
slechts materiaalverlies optreedt.

Er zijn steeds meer vissers die met succes de techniek van het dropshotten
inzetten, wederom een techniek die afkomstig is uit de Verenigde Staten.
Dropshotten is weliswaar niet dé methode om roofvis te vangen, maar
wel een aanvulling op de reeds bestaande technieken.
Volgens Willem Stolk zelfs een zeer bruikbare aanvulling.
Speciaal kunstaas voor het dropshotten.

S

Sinds het begin jaren van de jaren ‘70 is
het vissen met een zogenaamde dropshot
in een Amerika erg succesvol gebleken.
Deze techniek werd de eerste jaren voor
al gebruikt om op black bass te vissen,
maar al snel werd het dropshotten ook
ingezet om op andere vissoorten te vis
sen, zowel op het zoete als zoute water.
De afgelopen jaren heb ik met betrekking
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tot deze in ons land toch relatief nieuwe
techniek ook enige ervaring opgedaan
in Amerika en in zelfs Japan. Bovendien
had ik afgelopen oktober de kans om
samen met Jim Murata, een  absolute
grootheid in Japan, in Nederland op
snoekbaars en roofblei te vissen voor de
Japanse televisie. Ook in Japan kijken ze,
net als wij, namelijk over de grenzen. En

van deze gelegenheid maakte ik meteen
gebruik, want ik kreeg een week lang les
in het dropshotten.

Los van de haak
Voor het vissen op snoek, baars en vooral
snoekbaars is het gebruik van een jig
kop met daarop een shad gewone kost.
Het lood zit hierbij vast op de haak.

Doorgaans wordt er in combinatie met
een shad hiermee verticaal op snoek
baars gevist en wordt het geheel telkens
opgetild en af en toe op de bodem terug
gezet: een uitstekende techniek om op
snoekbaars te vissen. Op snoek wordt er
doorgaans werpend gevist en ook hierbij
zit de shad op een jigkop. En voor het
vissen op baars kunnen beide manieren
worden gebruikt.
Maar wat is dan het verschil tussen drop
shotten en de technieken die we doorgaans
gebruiken? Het antwoord is eigenlijk heel
eenvoudig. Het lood zit bij het dropshot
ten los van de haak (zie tekeningen) zodat
het kunstaas zich tijdens het vissen altijd
boven de bodem bevindt. Dit verschil is
van wezenlijk belang, omdat het kunstaas
hierdoor veel dynamischer kan worden
ingezet. Er kan meer uit het kunstaas wor
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 pgedaan. Vooral bij grotere snoekbaar
o
zen penetreert deze haak erg goed.
Ik heb overigens heus wel eens een
haak die niet goed zit. Ik maak de
knoop dan vervolgens gewoon opnieuw
totdat hij wel goed zit. Beide genoemd
typen haken zijn in ieder geval geschikt
en verschilt slechts de bevestiging op
de lijn.

aan simpel een wartelloodje kan worden
bevestigd. Zo’n connector is handig om
dat die het eenvoudig verwisselen van
gewicht of model toelaat. En ook bij deze
montage zal het loodje losschieten in
dien het vast komt te zitten.

Nylon of dyneema

In tegenstelling tot het inmiddels bijna traditionele verticalen worden er bij het dropshotten andere
haken en ander loodsoorten gebruikt.

Voor snoekbaars
is een voorslag
van florocarbon
in combinatie
met een dyneema
hoofdlijn prima te
gebruiken.

De haken van Gamakatsu voldoen volgens de
auteur uitstekend.

Speciale dropshot-haken staan altijd goed
haaks op de lijn.
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1. R
 ock hopper: Lood ont
worpen om te worden in
gezet op een rotsachtige bodem
en in ons land in te zetten boven
onder andere steenstort;
2.Rig saver: Zoals elk drop
shot lood  ontworpen om
tussen  obstakels te worden
doorgevist. Lood kan snel met
speciaal staaldraadje op de lijn
worden gezet en verplaatst
en zal onder een druk van ongeveer
4 pond van de lijn loskomen, waar
door de montage wordt gered;
3. Pineapple: Zelfde als nummer
2, maar bij dit lood is het
staaldraad voor de montage
vervangen door een speciale
wartel waarin de lijn wordt
geklemd.  Onder druk wordt de
lijn doorgesneden;
4. Carolina slider: speciaal lood om
door dichte waterplanten en tussen
obstakels door te
worden gesleept.
Het verschil tussen bovenstaande drop
shot-loden is voornamelijk de bevestiging
waarmee het lood aan of op de nylon lijn
wordt gemonteerd, maar in alle geval
len is het de bedoeling dat bij het vast
komen te zitten van het lood met enig
‘geweld’ het lood loskomt of van de lijn
gaat, zodat het kunstaas wordt gespaard.
Een alternatief voor deze opzet is een
connector voor een matchdobber, waar

Het gebruik van dyneema in combinatie
met de dropshot-techniek vindt in onder
andere Japan en Amerika  nauwelijks
plaats. Daar geeft men de voorkeur aan
nylon omdat dat beter zinkt.  Dyneema
drijft daarentegen. Tijdens mijn vis
week met Jim Murata viste ik echter
wel met dyneema in combinatie met
een  fluorocarbon voorslag, waarop de
haak en het lood waren gemonteerd.
Jim Murata viste met een nylon lijn van
25/00 en 28/00. Het verschil dat we
constateerden, was dat door het feit
dat nylon beter zinkt, het kunstaas een
andere actie kreeg. Mijn dyneema had
de neiging om te ‘stijgen’ waardoor ik
dus nooit met een echt strakke lijn viste
en er meestal een bocht in zat. Maar uit
niets bleek dat dit echt een nadeel was.
Sterker nog, in combinatie met een flu
orocarbon voorslag sloeg ik meer raak
dan Jim Murata. Nylon heeft nu eenmaal
veel meer rek dan  dyneema, hetgeen
in de praktijk duidelijk merkbaar was.
Omdat namelijk sommige snoekbaarzen
zo voorzichtig aanbeten, was een uiterst
snelle reactie vereist. En mijn dyneema
kwam daarbij goed van pas. Ik moet er
eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat dit
voordeel specifiek bij het vissen op snoek
baars naar voren treedt. Bij het vissen op
black bass is dit evenwel anders. De aan
beten van een black bass zijn vaak ‘trille
rig’, het voelt aan als een soort geknaag.
De bek van een black bass is daarbij ook
nog eens vele malen zachter dan die van
een snoekbaars,  zodat de haak beter en
sneller penetreert. Voor  Europese toe
passingen is dyneema daarom wellicht
beter, terwijl voor het vissen op onder
andere black bass juist weer nylon in het
voordeel is. De te vangen vissoort bepaalt
dus de keuze voor de lijn.
Voor het vissen op snoekbaars  adviseer
ik daarom een dyneema lijn van 10/00
tot 12/00 met een voorslag van fluoro
carbon. Deze voorslag maak ik overigens
voor het vissen al klaar, inclusief haak.

De volgende keer

Klein kunstaas in combinatie met haarscherpe haken levert regelmatig grote vissen op.

Ik heb er een stuk of 25 op voorraad in
een speciaal hiervoor ontworpen mapje.
Ik kan dus snel wisselen en indien nodig
een lijn vervangen. Met de fluorocarbon
lijn van 25/00 heb ik overigens al zonder
enige problemen vissen gevangen van
meer dan 80 centimeter. Die is dus ge
woon sterk genoeg.

Haken
Het aanbod aan haken voor deze visserij
is overigens enorm en hoewel veel soor
ten nog niet op de Nederlandse markt
zijn, zal daar waarschijnlijk snel verande
ring in komen. Toch hoeft er niet moei
lijk te worden gedaan, want ik heb met
twee soorten die hier verkrijgbaar zijn in
ieder geval goede ervaringen opgedaan:
de Gamakatsu Worm Offset EWG in de
maat 1 en 2 en de zogenaamde Standout
hooks van het type ST8ZS Finesse Bass in
de maat 4 en 6. Beide haken heb ik met
succes gebruikt, maar er zit wel verschil
in. De Gamakatsu haak zet ik met be
hulp van de Palomar-knoop op de fluoro
carbon voorslag. Boven en onder de haak
heb ik dan 50 centimeter lijn over. Onder
de haak om het lood te bevestigen en bo
ven de haak de dyneema hoofdlijn. Met
deze montage vis ik al meer dan een jaar
en ik ben er uiterst tevreden over. Zoals
eerder aangegeven maak ik deze monta
ges van tevoren zodat ik snel kan wisse
len en vervangen indien nodig.
De zogenaamde ‘stand out hooks’ zijn zo

vervaardigd dat deze altijd recht op de
lijn staan. Bij ‘normale’ haken gebeurt
het daarentegen wel eens dat ze draai
en, waardoor ze niet in de optimale po
sitie staan. Als de Palomar-knoop echter
zorgvuldig wordt gelegd, zal verdraaien
nauwelijks of niet optreden. Persoonlijk
geef ik de voorkeur aan de Gamakatsu
haken omdat die vlijmscherp zijn en ik
er gewoon goede ervaringen mee heb

In het volgende nummer zal ik dieper
ingaan op het daadwerkelijke vissen
met de dropshot-techniek. Aan de hand
van praktijkvoorbeelden zal ik trachten
uit te leggen waar en waarmee ik vis
en succesvol ben en ik zal ook het type
kunstaas en de manier van monteren
uitleggen. Want dropshotten is zeker
de moeite waard om te proberen. Wij
vingen vis op momenten dat het met
de traditionele jigkop in het geheel niet
lukken wilde. Bovendien vissen we nu
ook op plaatsen waar we anders nooit
zouden kunnen of durven vissen. Denk
daarbij aan een bodem die vol ligt met
stenen of andere obstakels. En alleen
al in die zin is het dropshotten een
welkome aanvulling.
Willem Stolk

Steeds meer vissers zien in het dropshotten een welkome aanvulling op bestaande technieken.
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