
Nylon is in de jaren ‘30 van de vorige 

eeuw ontwikkeld door Wallace Corru-

thers van de fi rma Dupont. In 1938 werd 

het voor het eerst gebruikt voor het fabri-

ceren van een tandenborstel en in 1940 

verscheen de wereldberoemde panty op 

de markt. Nylon was het eerste succes-

volle synthetische product dat was ge-

maakt van koolstof, water en lucht. Het 

product was in eerste instantie bedoeld 

om de dure zijde te vervangen. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog kwam de ont-

wikkeling van nylon in een stroomver-

snelling omdat zijde toen ook nog eens 

een schaars product werd. Nylon werd 

vervolgens gebruikt bij het produceren 

van parachutes, kleding, tassen en au-

tobanden. Inmiddels is nylon niet meer 

weg te denken uit ons dagelijkse leven. 

Het productieproces van nylon is te in-

gewikkeld om hier uit te leggen maar 

dat er veel verschillende soorten nylon 

bestaan, mag duidelijk zijn. Karpervis-

sers zijn met name geïnteresseerd in 

de toepassing van nylon als hoofdlijn. 

Factoren als trekkracht, rek, schuurbe-

stendigheid, knoopkracht, soepelheid, 

zichtbaarheid, geheugen, waterbesten-

digheid en soortelijk gewicht spelen een 

belangrijke rol bij het kiezen van de ge-

wenste hoofdlijn. Alle genoemde facto-

ren kunnen niet in dezelfde mate in één 

lijn worden gecombineerd. Als sommige 

eigenschappen belangrijker zijn dan be-

tekent dat automatisch dat er conces-

sies moeten worden gedaan op het vlak 

van andere kwaliteiten. Zo moet er bij-

voorbeeld ingeleverd worden op onder 

andere soepelheid als de lijn een hoog 

soortelijk gewicht en een hoge schuur-

bestendigheid moet hebben.

Conventionele nylon lijnen hebben een 

rek van ongeveer 25 tot 35 procent en 

nemen ongeveer 10 procent van hun 

De talloze verkrijgbare soorten nylon maken dat veel mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Deze nylon lijnen hebben stuk voor stuk verschillende 
eigenschappen en voor- en nadelen. Wat is nu precies nylon en wat zijn die 
specifi eke eigenschappen? Dennis de Wilde creëert duidelijkheid.
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Een recente vis van Engelse bodem waarbij lijncamoufl age een belangrijk onderdeel van 

het succes was.
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gewicht op in water. Hierdoor wordt de 

trekkracht met maar liefst 15 procent 

verminderd. Nylon is ook zeer gevoelig 

voor ultraviolet licht zodat de kwaliteit 

op langere termijn afneemt. Er zitten dus 

enkele nadelen aan nylon. Wat is er dan 

goed aan nylon?

Nylon heeft een zekere mate van elasti-

citeit, waardoor het plotselinge druk kan 

opvangen. Dit kan nylon zelfs veel beter 

dan glas, staal en carbon. Voor sportvis-

sers is dit schokabsorberend vermogen 

een hele belangrijke eigenschap. Tijdens 

de dril kan nylon een plotselinge uitval 

van de vis opvangen zodat de lijn niet 

breekt en de haak niet uitscheurt. Dit is 

bij het gebruik van gevlochten lijnen wel 

een groot risico, zeker in combinatie met 

stugge hengels.

Een ander groot voordeel van nylon ten 

opzichte van gevlochten lijnen is de 

kostprijs. Er zijn al goede nylon lijnen 

verkrijgbaar voor ongeveer € 25,- per 

kilometer. Voor een gevlochten lijn ben 

je al snel het drievoudige kwijt. Vanwege 

de relatief lage prijs van nylon kunnen 

de lijnen dus regelmatig worden vervan-

gen zonder dat het een aanslag is op het 

huishoudgeld.

Inmiddels worden de eigenschappen 

van nylon continu verbeterd en zijn er 

hightech lijnen op de markt met slechts 

18 tot 24 procent rek en een knoop-

kracht van 90 procent ten opzichte van 

de trekkracht (mits er een goede knoop 

wordt gebruikt). Ook de schuurbesten-

digheid is sterk verbeterd en er bestaan 

lijnen waarvan de schuurbestendigheid 

tot zes maal zo hoog is als die van con-

ventioneel nylon. De verwerking van fl u-

orocarbon heeft een vlucht genomen en 

de ontwikkeling van vislijnen naar een 

hoger niveau getild. Zo zijn er lijnen die 

volledig uit fl uorocarbon bestaan maar 

ook lijnen die voorzien zijn van een coa-

ting van fl uorocarbon. Maar wat is fl u-

orocarbon?

Het grote voordeel van fl uorocarbon is 

de onzichtbaarheid onder water als ge-

volg van de lichtbrekingsindex. Deze 

index geeft aan in welke mate een licht-

straal afwijkt als deze in aanraking komt 

met de lijn. Hoe meer de brekingsindex 

van een vislijn afwijkt van de brekings-

index van water, des te zichtbaarder is 

de vislijn. Fluorocarbon heeft een index 

van 1,39 en dat is bijna dezelfde index 

als die van water (1,33). Conventioneel 

nylon heeft een hogere brekingsindex 

van tussen de 1,53 en 1,65 en is onder 

water dus veel beter zichtbaar dan fl u-

orocarbon.

Een ander groot voordeel van fl uorocar-

bon is dat het 75 procent zwaarder is 

dan water, tegen normaal nylon slechts 

15 procent. Dat betekent dat fl uorocar-

bon drie tot vier keer sneller zinkt dan 

nylon. Bovendien is fl uorocarbon wa-

terbestendig waardoor de trekkracht en 

knoopsterkte onder water niet worden 

aangetast. Als laatste is fl uorocarbon 

niet gevoelig voor ultraviolet licht. Zijn er 

dan geen nadelen te noemen van fl uoro-

carbon? Jazeker wel. De knoopkracht 

is veel lager dan die van nylon. Bij goed 

fl uorocarbon is dit ongeveer 75 procent 

maar een slechter type fl uorocarbon 

haalt slechts 50 procent knoopkracht 

ten opzichte van de trekkracht. Ook is 

puur fl uorocarbon heel stug en sprin-

gerig wat resulteert in veel minder verre 

worpen.

Hiermee komen we bij de nieuwe gene-

ratie lijnen, de zogenaamde ‘hybrids’. 

Dit zijn nylon lijnen met een coating van 

fl uorocarbon. Je zou dus kunnen zeggen 

dat deze lijnen het beste van twee we-

relden verenigen. De coating van fl uoro-

carbon maakt de lijn onder water minder 

zichtbaar maar door de nylonkern is de 

lijn wel soepel zodat verre worpen mo-

gelijk zijn. Ook zijn er hybrides waarbij 

fl uorocarbon door nylon is vermengd.

Er zijn diverse merken die goede vislij-

Naast alle specifi eke eigenschappen zijn 

er ook visuele verschillen. Van links naar 

rechts ACE Camo Carp, Ultima Power 

Carp en Korda Adrenaline.

In mijn ogen de meest allround lijn.

Deze meerval was de ultieme test!
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nen op de markt brengen. De keuze is 

ruim en iedereen moet zelf de overwe-

ging maken welke eigenschappen voor 

zijn of haar visserij belangrijk zijn. 

Voor de standaard visserij gebruik ik Ve-

locity Carp Mono van ACE. Deze lijn is 

soepel, goed zinkend, schuurbestendig 

en bijna onzichtbaar. In situaties waarin ik 

te maken heb met extreem schuwe kar-

pers gebruik ik de van een fl uorocarbon 

coating voorziene Ultima Power Carp of 

de camougekleurde ACE Velocity Camo 

Carp. Ook voor mijn afstands- en obsta-

kelvisserij gebruik ik Camo Carp Mono, 

uiteraard bij de afstandsvisserij een dun-

nere versie en bij de obstakelvisserij ga 

ik tot wel 0,40 millimeter. Deze lijn is mijn 

allround hoofdlijn.

Voor het werpen van grote PVA zakken 

of voor het spodden gebruik ik ACE 

Tapered Leaderline. Deze hoofdlijn heeft 

de unieke eigenschap in enkele stap-

pen getapered te zijn van bijvoorbeeld 

0,45 naar 0,30 millimeter. Hierdoor heb 

je geen leaders nodig en werp je aan-

zienlijk verder aangezien er geen ver-

bindingsknoop op de molenspoel ligt. 

Tot op heden durf ik nog niet met een 

pure fl uorocarbon hoofdlijn te vissen. 

Ik heb enkele soorten geprobeerd maar 

deze voldoen om diverse redenen nog 

niet aan mijn eisen. Zo beweren enkele 

merken een honderd procent fl uorocar-

bon lijn te leveren maar dit blijkt niet zo 

te zijn. Deze lijnen blijken hybrides (ge-

coat met fl uorocarbon of een mix van 

fl uorocarbon en nylon) te zijn. Ook zijn 

enkele merken te stug om te werpen of 

te kwetsbaar op de knoop. Voor mij blijft 

het wachten op een volwaardige fl uoro-

carbon hoofdlijn die voor de afstands-

visserij is in te zetten en die betrouwbaar 

genoeg is. Ik weet dat enkele fi rma’s 

hiermee druk bezig zijn, dus nog even 

geduld.

Als je voor elke situatie een andere vislijn 

gebruikt dan heb je niet genoeg aan één 

set werpmolens. Met genoeg reserves-

poelen kun je dit ‘probleem’ oplossen. 

Je kunt ook overwegen om toch maar 

een extra set hengels en werpmolens 

aan te schaffen. Als nieuwe hengels en 

molens te veel vragen van je budget dan 

zou je eens een kijkje kunnen nemen op 

diverse websites. Daar worden regelma-

tig goede en bijna nieuwe tweedehands 

visspullen aangeboden voor een prijs 

die slechts een fractie is van de nieuw-

prijs. Door de gebruikte hoofdlijn af te 

stemmen op de situatie vergroot je de 

vangkans. Weet jij al welke kwaliteiten jij 

van je hoofdlijn verwacht?   

vangkans. Weet jij al welke kwaliteiten jij 
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Een mooie spiegelkarper, gevangen tijdens een vakantiesessie.

Tegenwoordig zijn er ook tapered leaders 

verkrijgbaar.

Ondanks of dankzij een goede lijn, ik weet het wel!
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