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door Stephan Zegwaard

Een nieuw type rig? Nog nooit van gehoord van de K.I.S.S. Rig? Dat zou best wel eens kunnen
kloppen! Er is namelijk helemaal niets nieuws aan, sterker nog, ik ga terug naar de basis! Keep
It Stupid Simple!

In de afgelopen jaren heb ook ik velen rigs de revue zien passeren. De één nog ingewikkelder
en doeltreffender dan de ander. En dan al die theorieën over de desbetreffende rig.

Natuurlijk zullen bepaalde theorieën niet uit de lucht gegrepen zijn en zal er een kern van
waarheid in zitten. Daarbij komt er natuurlijk ook nog een groot stuk vertrouwen om de hoek
kijken. Eigenlijk is dát wel zo'n beetje het belangrijkste, het vertrouwen in de door jou gemaakte
rig.

Zelf vis ik het meest op wateren waar de vis de klappen van de zweep nog niet kent. Daarmee
bedoel ik openbare wateren zoals plassen, kanalen en polders waar de hengeldruk laag is, en
waar er dus vrijwel geen dressuur heerst. Dit geeft mij dan ook de ruimte om te kunnen testen
of een bepaalde "ingewikkelde" rig zijn werk doet. In de meeste gevallen was het resultaat
positief maar verzilverde ik dan ook meer aanbeten met deze "ingewikkelde" rig dan met mijn
standaard rigje? Het antwoord voor mij is nee!

Ook andersom leverde een dergelijk "ingewikkeld" rigje geen wonderen op. Op een grote plas
waar erg veel gevist wordt en waar dan ook de nodige dressuur heerst neem ik de proef op de
som. 2 hengels worden voorzien van een "ingewikkeld" rigje, terwijl mijn 3e hengel wordt
uitgerust met mijn zogenaamde standaard rig. Het vangstresultaat was in verhouding eigenlijk
hetzelfde.

Bovenstaande is voor mij dé reden om in het vervolg te volstaan met mijn basisrig, welke ik
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desgewenst varieer van lengte nagelang de situatie. Belangrijkste aspecten zijn:
- een vlijmscherpe haak (diverse maten en types mogelijk)
- een linealigner (kant en klaar óf vervaardigd van krimpkous)
- een knoopje nabij de haakbocht van de hair (dus geen gedoe met rubbertjes)

Uiteraard kan deze rig voorzien worden van wat putty om alles mooi op de bodem te houden.
Uiteraard kun je er ook voor kiezen om gebruik te maken van onderlijnmateriaal wat je kunt
strippen maar al met al blijft de basis erg simpel, doeltreffend en heel snel te maken.
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