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GEEP AAN EEN ZIJDEN DRAADJE
Geepvissen zonder haak. Het klinkt wat vreemd,
maar kan prima met Silkekrogen. Zeevispionier
Martijn Dekkers vertelt je de ins & outs van deze uit
Denemarken overgewaaide techniek waarbij je met licht
materiaal optimaal plezier beleeft aan Belone belone.
TEKST MARTIJN DEKKERS FOTOGRAFIE ROBERT DE WILT

15 gram de voorkeur. Let erop
dat het werpgewicht van een
licht zinkende bombetta altijd
groter is dan het zinkgewicht
– dit staat meestal op de bombetta aangegeven. Ik gebruik
vooral de varianten met een
werpgewicht van 10 gram en
een zinkgewicht van slechts
1,5 gram: lekker langzaam
zinkend dus! Dit omdat je vlak
onder de oppervlakte moet
vissen. Met een drijvende
bombetta blijft het Silkekrogen
drijven, bij een snel zinkende
gaat het zaakje weer te snel
naar beneden. Er zijn zowel
doorzichtige als gekleurde
bombetta’s. Wissel deze af om
te ontdekken waar de geep het
best op reageert. De ene dag
mag alleen het Silkekrogen
zichtbaar zijn, terwijl de vis
de andere dag juist wordt aangetrokken door een gekleurde
bombetta.

SIMPELE MONTAGE

D

enemarken telt de
meeste geepvissers van Europa,
dus het is niet verwonderlijk
dat ik daar uitkwam op mijn
zoektocht naar vernieuwende
vistechnieken voor geep. De
meest in het oog springende
noviteit was het vissen zonder
haak! Een idee waar ik zelf
eerst ook even aan moest wennen, maar goedbeschouwd is
het vissen met Silkekrogen
een erg simpele techniek. Vrij
vertaald betekent dit Deense
woord ‘zijden haak’ en dat
geeft meteen de essentie goed
weer. In feite is het niets meer
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dan een in een lusje geknoopt
wargaren dat je in een speldwartel hangt en net onder de
oppervlakte in een vrij rap
tempo binnen vist. De geep
ziet het Silkekrogen aan voor
een visje, hapt toe en blijft vervolgens met zijn kleine tandjes
in het garen hangen. Zo kun je
de vis zonder haak toch prima
‘haken’. Bovendien kun je
een gevangen geep eenvoudig
weer van het garen ontdoen
en daarna netjes terugzetten:
ideaal bij catch & release.

EXTRA WERPGEWICHT
Met alleen een speldwartel

en een lusje van garen zijn
verre worpen natuurlijk niet
mogelijk. Daarom wordt
Silkekrogen in Denemarken
veel gevist in combinatie met
allerhande lepels zonder haak.
Die zijn dus niet bedoeld om
geep aan te vangen, maar
dienen als werpgewicht en
extra lokkertje. Deze en iedere
andere denkbare montage heb
ik uitgeprobeerd. Ze leveren
allemaal geep op, maar het nadeel van de meeste montages
is dat je ze redelijk vaak in de
war gooit en de aaspresentatie
te wensen over laat. Bovendien
krijg je veel valse aanbeten

omdat de geep de lepel pakt.
Daarom ben ik uiteindelijk
uitgekomen bij de zogeheten
bombetta.

Hoewel je in dit artikel wellicht al bent verrast door twee
nieuwe ingewikkelde termen
(Silkekrogen en bombetta’s), is
de montage echt super simpel.
Bevestig de bombetta op de
hoofdlijn en doe dit zo dat het
lichaampje met het loodgewicht onderaan zit. Direct
onder de bombetta zet je een
klein kraaltje, waarna je aan
het uiteinde van de hoofdlijn
– bij voorkeur een ultradunne
gevlochten hoofdlijn zoals
Berkley Whiplash 8/00 – een
‘triowartel’ knoopt. Zo’n wartel
draait extra soepel rond, zodat
de kans op kinkende lijn nagenoeg nihil is. Aan de andere
kant van de triowartel monteer je de onderlijn van één
tot anderhalve meter 18/00
mm fluorocarbon. Onderaan

je onderlijn komt een kleine
speldwartel, waarin je het lusje
van Silkekrogen hangt. Klaar
is Kees!

SNEL BINNENVISSEN
Het is altijd weer even zoeken
naar de voor dat moment
juiste snelheid waarmee je
het Silkekrogen binnen moet
draaien. Toch is flink snelheid
maken meestal het devies. Als
je te langzaam binnendraait,
zal de geep niet gretig toehappen en zich daardoor minder
goed ‘haken’ in de garen. Want
wanneer de geep voelt dat het
Silkekrogen niet eetbaar is,
zal hij direct loslaten. Vis je
op volle snelheid, dan heeft
de geep daar geen kans meer
voor: de snavelvormige bek
vol met kleine tandjes zit dan
meestal al vast in het zijden
lusje!
Zoals altijd zijn er ook hier
uitzonderingen op de regel.
Zo kreeg ik een keer maar
geen aanbeten. Noch op snel,
noch op langzaam binnengeviste Silkekrogen, terwijl
de gepen er wel zaten! Toen
heb ik Silkekrogen onder een
dobber geprobeerd. Na wat
proberen kwam ik uit op een
twee meter lange onderlijn
met tegen de speldwartel een
klein loodhageltje, zodat het
garen toch langzaam zonk. Dit
viste ik super traag binnen. Nu
hapten de gepen wel toe, maar
ze raakten niet verstrikt in het
Silkekrogen. Daar was alleen
nog een snelle, felle aanslag
voor nodig. Op deze manier
was ik die dag de enige op de
dijk die regelmatig geep ving!

LICHT MATERIAAL
Toen ik ruim vijftien jaar
geleden voor het eerst op

SILKEKROGEN
In Nederland is Silkekrogen nog moeilijk verkrijgbaar. Dit Deense goedje
is in ieder geval verkrijgbaar bij BHC in Breda. Een andere optie is om het
Silkekrogen per e-mail via de Deense website www.silkekrogen.dk te
bestellen.

Silkekrogen: een lusje van zeer fijne zijden draadjes zonder haak,
waar de geep met zijn tandjes toch in blijft haken.

geep viste, gebruikte ik veel te
zwaar materiaal. Vanaf 2007
heb ik de stugge strandhengel
omgeruild voor een matchhengel met bijpassende molen in
het 4000-formaat. De 35/00
nylon hoofdlijn heeft plaatsgemaakt voor een 8/00 gevlochten hoofdlijn en de nylononderlijn van 25/00 is vervangen
door een 18/00 fluorocarbon
onderlijn – dit heeft dezelfde

lichtbreeksterkte als water en
is daardoor haast onzichtbaar
voor vissen. Tenslotte zijn de
grote geepdobbers omgeruild
voor lichte bombetta’s van 10
tot 15 gram. In vergelijking
met mijn oude materiaal heb
ik nu een erg lichte en leuke
visserij die de geep veel beter
tot zijn recht laat komen als
sportvis.

Silkekrogen montage

BOMBETTA
Een bombetta is een werpgewicht met een verlengd buisje
waar je lijn doorheen loopt. Je
gooit de bombetta gemakkelijk
ver weg zonder dat de boel
daarbij in de war raakt en kan
hem perfect binnen vissen.
Er zijn drijvende, langzaam
en snel zinkende bombetta’s.
Voor het geepvissen geniet
een langzaam zinkende met
een werpgewicht van 10 tot

Silkekrogen

triowartel

licht zinkende bombetta met
een werpgewicht van 10-15 gram

speldwartel

onderlijn van 1 - 1,5m 18/00 fluorocarbon
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BESTE STEKKEN
De komende zomerperiode is de geep langs de gehele Nederlandse kustlijn
weer goed te vangen. Plekken met stroming en steenstort zijn de beste
geepstekken. Denk aan dijken, havenhoofden en plekken waar het onder de
kant al snel dieper wordt. Bekende stekken zijn Westkapelle, Neeltje Jans,
Oosterschelde, Brouwersdam, Haringvlietsluizen, Maasvlakte, havenhoofden van Scheveningen, pieren van IJmuiden en de Afsluitdijk. Maar ook
langs de Friese en Groningse stranden zijn genoeg goede geepstekken te
vinden. De geep is een oppervlaktejager zodat je hem vrij gemakkelijk kunt
lokaliseren – zeker met een zonnebril voorzien van polariserende glazen.
Zie je er een jagen, werp hem dan direct aan. Gooi er eerst iets overheen en
sleep je aas vervolgens terug.

HET JUISTE GETIJ
Zoals bij iedere zeevis is ook de geep het best te vangen bij een bepaald
getij. Welke dat is, verschilt per stek en per dag. Toch heb ik de meeste gepen net na laagwater gevangen, zo vanaf het moment dat het water weer
langzaam op begint te komen. Daarbij is het me opgevallen dat je rond
springtij altijd beter vangt dan rond doodtij. In het kader van een goede
voorbereiding is een boekje met getijdentabellen dus wel zo handig. Deze
getijdenboekjes kun je vaak al voor een eurootje scoren bij hengelsportzaken langs de kust.

DE MONTAGE

Gebruik licht
zinkende
bombetta’s.
Schuif de
bombetta op
de hoofdlijn,
daarna een
kraaltje en
monteer vervolgens een
triowartel.

Met een matchengel, dunne gevlochten lijn en bombetta werp
je met gemak grotere afstanden. Zo komen ook de verder weg
zwemmende gepen binnen werpbereik.
Bij deze licht
zinkende
bombetta is
het werpgewicht 10 gram
en het zinkgewicht slechts
1,3 gram.

Bevestig
een één tot
anderhalve
meter lange
18/00 mm
fluorocarbon
onderlijn aan
de triowartel.

Snel en net
onder de
oppervlakte
binnen gevist,
bootst het Silkekrogen een
aasvisje na.
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