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Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/zeevissen
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TiPs & TriCKs
Van Wil & Mir

Om de beste werpafstanden te bereiken raadt Miranda aan om goed na te denken over de hengel die 
je kiest. Ben je wat kleiner van postuur, zoals de meeste dames, dan neem je een hengel van 4 tot 4,5 
meter. Let er op dat de afstand tussen handgreep en molen lang genoeg is. Als richtlijn houd je de 
lengte van je onderarm plus twee vuisten aan.

Kies bij het strandvissen altijd voor een nylon lijn 
in combinatie met een dikkere voorslag. De dikte 
van de hoofdlijn pas je aan je werpvermogen 
aan. De gemiddelde visser zit goed met 30/00, 
een geoefend werper kan tot 24/00 gaan. Als 
voorslag neem je een stuk nylon van 50/00 en 
tweemaal de hengellengte.

Neem altijd voldoende vers aas mee. Voor een 
sessie van 8 uur heb je al snel een halve kilo 
nodig. Zeepieren zijn het best verkrijgbaar en 
allround inzetbaar, maar het is altijd handig om 
ook slikzagers, kweekzagers en witjes bij je 
te hebben. Zo kun je variëren en is de kans op 
succes groter. 

Net als Miranda is ook Wilma een opgeruimde 
dame die haar spullen tiptop in orde heeft. Een 
grote koeltas waarin je het aas apart bewaart is 
standaard. Zo blijft je aas koel, droog en kan het 
bovendien niet in aanraking komen met je eigen 
eten en drinken.

Ver werpen betekent doorgaans meer (kans op) vis. Wijs het werplood daar-
voor altijd goed na en geef lijn tot het lood daadwerkelijk op de bodem ligt. 
Zo bereik je de verste worpen. Door een stuk het water in te lopen pak je ook 
weer 10 tot 20 meter afstand waardoor er meer vis binnen je bereik komt.

Vertrouw op je materiaal én techniek. Wilma werpt vooral op kracht en is niet 
bang haar hengels tot het uiterste te belasten. Miranda gebruikt minder kracht 
en benut haar techniek om het aas ver de zee in te krijgen. Op www.hetvisblad.
nl laat Miranda zien hoe de perfecte worp er volgens haar uit ziet.

Ben niet bang om flink wat aas te gebruiken. Miranda schuift in dit geval vier 
slikzagers op de haaklijn om ervan verzekerd te zijn dat er ook na de worp 
nog genoeg aas op de haak zit. Heb je het op gul voorzien, dan kies je liever 
voor een flinke dot zeepieren.

Onderlijnen bewaar je het makkelijkst op rollen isolatiemateriaal. De haaklij-
nen zijn circa 40 centimeter lang en 30/00 dik. Voor de meeste vissen is een 
haakmaat 4 of 6 klein genoeg. Verwacht je grotere vis als gul en zeebaars, 
dan kun je naar een maat 1 of 2 grijpen en als het echt op klein grut aan-
komt, dan kun je nog eens naar een 8 of 10 uitwijken. In de meeste gevallen 
is dit echter niet nodig.

Zeebonken opgelet! anno 2008 knallen 
ook de dames hun pieren en zagers richting 
de horizon. neem nou Miranda Willemse die 
dit jaar brons haalde op het WK Kustvissen voor 
dames. samen met haar vismaatje Wilma van 
eekeren laat ze je zien wat de basis is voor een 
succesvolle sessie vanaf het nederlandse strand.

TEKST MIRANDA WILLEMSE EN WILMA VAN EEKEREN 

FOTOGRAFIE BRAM BOKKERS
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Werpgewichten met klapankers stellen je in staat om het aas stevig op de 
bodem vast te nagelen zodat het ook bij opkomend en afgaand tij goed blijft 
liggen. Zou het vastraken, dan trek je de ankers uit het werpgewicht waar-
door het los komt. Als de stroming helemaal wegvalt kun je het ankerlood 
beter inruilen voor ankerloos lood.

Orde en netheid helpen je om betere vangsten te boeken. Wilma laat hier zien 
dat je beter een relatief klein assortiment aan haken en wartels kunt hebben 
dan een grote berg spullen die je toch zelden of nooit gebruikt. 

Misschien nog wel het belangrijkste van allemaal is dat je het 
aas regelmatig ververst. Langer dan 15 minuten laten Wil en Mir de 
montage nooit liggen; zeker niet als de krabben actief zijn. Houd je je 
aan deze stelregels, dan kan succes bijna niet uitblijven!

Niet alleen vrouwen zijn gek op glitter en glamour, ook allerhande zeevis-
sen worden hebberig van de nodige bling bling. Daarom is het verstandig 
wat zilveren kraaltjes of plaatjes op de haaklijn te schuiven. Zeker als de vis 
nauwelijks tot azen is aan te zetten, kunnen dit soort attractors met name bot 
en zeebaars overhalen het aas op te peuzelen.


