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AASTIP 
“Om je aas gemakkelijker op de haak te kunnen rijgen, is het handig om 
de kop van de zager af te trekken. Zo prik je hem sneller op de aasnaald en 
vervolgens ook op de haak. Daarbij blijft het aas beter zitten door na het 
maken van de haakknoop het uitstekende gedeelte lijn niet te kort af te 
knippen. Door dit een krappe centimeter uit te laten steken, fungeert het als 
een soort extra weerhaak. Controleer tenslotte regelmatig je aas. Dit krijgt 
het in de branding immers flink te verduren. Je zagers komen soms gebutst 
en verlept weer tevoorschijn als je binnen draait. De oude en papperig 
geworden zagers verwijder ik, degene die er nog goed uitzien laat ik zitten. 
Prik er vervolgens altijd vers aas bij. Het geheel mag best een flinke hap zijn, 
daar heeft zeebaars geen enkele moeite mee.”

D

• zeevissen

e term strandfeeder 
doet direct denken 
aan de visserij met 

voerkorven op het zoete water, 
maar die laatste laten we aan 
zee echter links liggen. De 
opbouw van de vijftien voet 
(4.57 m) lange hengel vertoont 
daarentegen wel grote gelijke-
nissen met de binnenwater va-
riant. Dat wil zeggen: een pit-
tige blank met een verrassend 
soepele top – zeker voor een 
strandhengel. “Die combinatie 
maakt voor iedereen die over 

STRANDFEEDEREN OP ZEEBAARS
‘Light surf’ strandvissen

In het streven om vanaf het strand zover mogelijk te 
kunnen werpen, is de finesse in de zeevisserij steeds 
verder op de achtergrond geraakt. Aan het ‘van dik 
hout zaagt men planken’ concept wordt tegenwoordig 
echter steeds meer tegenwicht geboden. Onder meer 
door Sjaak Verhage, die met de strandfeeder op 
zeebaars vist.

een beetje aardige werptech-
niek beschikt verre worpen tot 
zo’n honderd meter mogelijk”, 
zegt Sjaak Verhage. “De hengel 
heeft een werpgewicht van 30 
tot 125 gram, dus je kunt er zo-
wel op behoorlijke afstand als 
dichtbij in de branding prima 
mee vissen.”

IN DE BRANDING
Daarbij bepaalt niet alleen de 
gewenste werpafstand, maar 
mede ook de hoogte van de 
branding het loodgewicht. 

Als we eind juli ’s avonds drie 
uur voor hoog water aan het 
strand van Cadzand-Bad staan, 
zwiept de westenwind met een 
kracht vijf de golven hoog op. 
“Het ziet er prima uit”, zegt 
Verhage vergenoegd. “De wind 
recht op de kant, een branding 
met mooie witte schuimkop-
pen en niet al te troebel water.” 
In deze omstandigheden kiest 
hij voor 120 gram lood om op 
een meter of zestig relatief 
dichtbij in de branding te 
vissen. “Daar wordt het zand 
flink omgewoeld en zoekt de 
zeebaars zijn voedsel. Door 
met lood zonder ankers te vis-
sen, rolt dit in de golven over 
de bodem en presenteer je het 
aas op een natuurlijkere ma-
nier dan wanneer het vastligt.”

SIMPEL EN FLEXIBEL
Om het geheel extra flexibel 
en aantrekkelijk te maken, 

houdt Verhage zijn onder-
lijn zo simpel mogelijk. Die 
bestaat uit drie meter 51/00 
fluorocarbon met aan het uit-
einde een haak 3/0 en daarop 
twee steekzagers. “We vissen 
gericht op grote baars en 
wachten op die ene klapperen-
de aanbeet.” Kijk op pagina 
32 voor de details van Sjaak 
zijn montage. Dit systeem 
is bevestigd aan een nylon 
hoofdlijn met een diameter 
van 33/00. “Dat is vrij dik 
voor het zogenaamde ‘light 
surf’ vissen, maar gezien de 
ruwe zee nu echt wel nodig. 
Bij rustig weer zou ik in 
principe met 50 gram lood en 
een 20/00 hoofdlijn starten. 
Mocht ik in die omstandighe-
den op bijvoorbeeld honderd 
meter afstand willen vissen, 
dan kies ik voor 125 gram lood 
en hoofdlijn met een diameter 
van 25/00 tot 28/00.”

SOEPEL MEEVEREN 
Voor zeevisbegrippen is dat 
allemaal relatief licht. “Dit is 
mogelijk door de actie van de 
hengel en de soepele top”, ver-
klaart Verhage. “Een stugge 
strandpook geeft vrij weinig 
mee, waardoor je zwaar moet 
vissen. De strandfeeder be-
weegt daarentegen mooi mee 
op het ritme van de golven.” 
En niet alleen daarop. “Ook 
bij een aanbeet trekt de top 
soepel krom in plaats van te 
gaan klapperen. De vis voelt 
minder weerstand en zal 
daarom veel sneller doorbij-
ten.” Daarbij zie je aanbeten 
op de feeder ook eerder, waar-
door je sneller kunt reageren. 
“Een vis krijgt dus niet de tijd 
om zich weer van de haak te 
ontdoen. Je vangt dus meer. 
Zeker omdat je ook minieme 
aanbeten van kleine vis waar-
neemt. Dit betekent dat je in 
een wedstrijdsituatie meer 
punten bij elkaar kunt sprok-
kelen.” Niet onbelangrijk voor 
Verhage die met zijn winkel 
Catch It Easy twee zeevis-
teams sponsort. Zijn woorden 
worden direct kracht bijgezet 
door een klein scholenbaarsje 
dat zich meldt middels een 
paar tikjes op de top.

DEMPENDE WERKING
De dempende werking van 
de soepele top heeft nog een 
belangrijk voordeel. Dit blijkt 
wanneer Verhage na een 
mooie aanbeet met beleid een 
deftige zeebaars van zestig 
centimeter richting strand 
manoeuvreert. Vlak voor de 

kant onderneemt de vis nog 
een laatste vluchtpoging. 

Deze eindspurt wordt 
echter opgevangen 
door de zachte top. 
“De vis kan als het 

ware beter zwem-
men. Bij een stijve 
hengeltop is het 
risico dat de haak 
aan het einde van 
de dril alsnog 

losschiet 

een stuk gro-
ter.” Het bijzon-
dere van de hengel 
waar Verhage mee 
vist, is dat deze 
strandfeeder de eerste is 
die volledig uit één stuk is 
gemaakt. “Andere feeders 
zijn verlijmd. Er wordt een 
stuk van de blank afge-
zaagd en een nieuw topdeel 
ingezet.” De strandfeeder van 
het Engelse Anyfish Anyw-
here die hij gebruikt heeft 
echter geen verwisselbare, 
maar een vaste top. “De 
blank is volledig van carbon 
en in één keer doorgeweven. 
Het voordeel hiervan is dat hij 
zware omstandigheden waar-
bij er veel kracht op de top 
komt te staan prima aan kan. 

TEKST EN FOTOGRAFIE JORAn BAL TEKENING stephAn siepeRmAnn

‘Light surf’ strandvissen bewijst dat je 
aan zee ook prima subtiel kunt vissen.

De top van de feeder is in 
vergelijking met een doorsnee 
strandstok bijzonder 
soepel.
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STEUNTIP
“De hengelsteun zet ik altijd zo kort mogelijk aan het water neer. Hij staat 
dus bij wijze van spreken aan het eind van de branding – een waadpak of 
(lies)laarzen komen dus van pas. Hierdoor loopt de lijn in een hoek van bijna 
negentig graden richting het water. Dit biedt twee voordelen. Allereerst heb 
je zo minder last van de branding op de hengeltop, zeker met grote golven. 
Dat maakt het herkennen van aanbeten een stuk gemakkelijker. Het tweede 
voordeel is 
dat je met 
een lijn die 
hoog het 
water in 
loopt min-
der wier op 
je lijn krijgt. 
Die wordt 
zo dus ook 
minder snel 
door de 
stroming 
meegeno-
men. Zorg 
er tenslotte 
voor dat je 
een stevige 
strand-
steun 
gebruikt die 
opgewas-
sen is tegen 
de werking 
van de golf-
slag. Indien 
nood-
zakelijk 
verzwaar je 
het geheel 
met een 
emmertje 
water.”

Grote vis vangen 
aan relatief licht 

materiaal geeft 
supersport.

Bij verlijmde strandfeeders 
bestaat eerder de kans dat de 
top op den duur uitscheurt.”

HET KLOKJE ROND
Na nog een fraaie zeebaars 
van 48 cm te hebben gevan-
gen, wordt de strandsessie 
bij hoogwater in de avond-
schemering afgesloten. Op 
de valreep vangt Verhage ook 

nog een 
paling 
aan de feeder – die na het ont-
haken uiteraard direct weer 
wordt teruggezet. Verhage: 
“Nu het donker begint te wor-
den, breekt de beste periode 
aan om op tong te vissen. Het 
enige wat je materiaaltech-
nisch gezien hoeft te veran-
deren is je onderlijn. Neem 

er een met drie afhouders en 
kleinere haken en klaar ben 
je. Mocht je willen, dan kun 

je met de strandfeeder het 
klokje rond vissen op diverse 
soorten.” 

Gamakatsu Worm 3/0
15 meter taps 
toelopende 
voorslag

57/00

26/00
3 meter Stren 
25 lbs haaklijn

fast link

sleeve

sleeve
tonwartel nr. 2

40 cm 
10 cm 

fast link

kraal

kraal

1 meter 60/00 
fluorocarbon

schuivende 
tonwartel 
nr. 450-120 gr piramide- of ankerlood

SjAAk’S ZEEBAARS mONTAgE vOOR DE STRANDFEEDER


