
Snoertje maken 
 
 
 
Benodigdheden:  
Snoer van 10/00 of 12/00 – dobber en siliconenslang – lood – 
schaartje en tangetje – plankje - elastiekje 
 
 
Stap 1: 
Doe het snoer eerst door het oogje van de dobber (aan de 
bovenkant bij de gekleurde antenne) 
Doe vervolgens 2 of bij voorkeur 3 stukjes siliconenslang van 
ongeveer 5mm op de lijn. 
Schuif vervolgens de siliconenslangetjes op de onderantenne 
van de dobber. 
 
 
Stap 2: 
Doe vervolgens de loodjes op de lijn. Let erop dat je de diktste 
loodjes bij elkaar houdt, dit vormt het hoofdlood. 
Onder het hoofdlood knijp je de kleinere loodjes, dit zijn de 
zogenaamde valloodjes.  
Probeer altijd minimaal 6 tot 8 loodjes te gebruiken, zodat je 
tijdens het vissen met het lood kan schuiven. 
 
Stap 3: 
Als je genoeg lood aan het snoer hebt geknepen zodat de 
gekleurde antenne nog voor de helft boven water staat, maak 
je een klein lusje aan de onderkant van de lijn. Hieraan kun je 
vervolgens het onderlijntje waaraan de haak zit bevestigen. 
De loodjes kun je vervolgens verdelen over de lijn. Let er op 
dat je het onderste loodje tegen de lus schuift. Het volgende 
loodje schuif je ongeveer 15cm omhoog, en 15cm daar weer 
boven schuif je de rest van het lood naartoe (het hoofdlood).  
Dit is een goede loodzetting om mee te beginnen. 
 
Stap 4: 
Wikkel vervolgens de lijn op het plankje. Begin met het 
onderste lusje (of met het haakje als je de onderlijn er aan hebt 
gedaan). Als je genoeg lijn hebt opgewikkeld, maak je 
wederom een lus, met deze lus maak je het snoertje aan de 
hengel vast. Vervolgens pak je een elastiekje met een 
vastgeknepen nietje eraan, deze doe je door het lusje en 
daarna doe je het elastiekje om het plankje om het vast te 
zetten. 
 
En klaar is je snoertje! 


