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Wie denkt dat vissende vrouwen een snor hebben, 
in schoenmaat 45 rondklossen en vloeken als 
bootwerkers, moet zijn beeld na deze reportage 
met Daniëlle van Geelkerken uit Zoetermeer 
bijstellen. Deze charmante en van oorsprong 
Brabantse brunette staat namelijk model voor de 
moderne en zelfbewuste Nederlandse vrouw. Een 
vrouw die vist – en niet alleen op voorntjes, maar 
ook op karper en snoek. Of zoals Daniëlle op alles 
dat in zee zwemt en kieuwen heeft.
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Zeevissen is 
zeker geen 
exclusieve 
mannenaan-
gelegenheid.

Een bagagekarretje scheelt 
een hoop gesjouw op weg 
naar de stek.

pmerkelijk is dat 
Daniëlle goed een 
jaar geleden nog he-

lemaal niets met sportvissen 
had. Ze had zelfs nog nooit 
een hengel aangeraakt! Samen 

met vriend Lennart raakte ze 
tijdens een vakantie op Cyprus 
echter helemaal in de ban 
van verhalen over tonijnen en 
andere snelle, zoute rovers. 
Daar wilde zij per se een 
keer op vissen. Uiteindelijk 
kwam het er daar niet van en 

eenmaal terug in Nederland 
viel een geplande trip op 

makreel ook in het water 
door te veel wind. Dan 
eerst maar op ‘witjes’ 
vissen in de sloot achter 
het huis. Ook best leuk 
voor een keer, maar 

natuurlijk 
niet te 

vergelijken 
met het zoute 

water.

ZEEVISVIRUS
Aan de slootkant 

mis je immers 
het ongerepte en 
avontuurlijke van de 

zee met haar zilte adem 
en de dikwijls verras-

sende vangsten. Want 
het werd Daniëlle al 

snel duidelijk dat 
zowel een mager 

scharretje als 
een dikke zee-
baars graag in 
een zeepier 
bijten. Een 
goedkope 
aanbieding 

Een goede 
voorbereiding 
is het halve 
werk.

TIP 1
“Kies altijd een hengel die bij 
je past. Vrouwen zijn fysiek 
minder sterk dan mannen, 
houd daar bij de aanschaf 
van een hengel rekening 
mee. Met mijn lengte van 
1,61 meter bleek een hengel 
van even vier meter – 4,20 
meter om precies te zijn – 
het meest geschikt. Het is 
ook belangrijk dat de afstand 
tussen de reelhouder en 
onderkant van de hengel niet 
te groot is. De ondergreep 
van mijn eerste hengel was 
bijvoorbeeld veel te lang, 
zodat ik deze tijdens de worp 
niet goed kon aanspannen. Het 
ideale werpgewicht van de hengel 
bedraagt circa 150 gram, maar 
hier kan bij stevige wind tegen ook 
best een ‘zesje’ (= 6 ounce oftewel 
circa 170 gram) mee worden 
weggezet.”

BEACH BABE DANIËLLE
Zeevissen alleen voor mannen? Welnee!
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Vieze vingers? Daar 
geeft Daniëlle dus 
helemaal niets om.

TIP 3
“Neem altijd voldoende aas mee; in ieder geval beter te veel dan te weinig. 
Zeepieren en zagers zijn weliswaar niet goedkoop, maar ik heb een keer 
meegemaakt dat ik juist op het moment dat de vis begon te bijten door mijn 
aas heen was. Die fout maak ik dus nooit meer. Verzorg je aas ook goed en 
bewaar het op een koele plek. Doe je mee aan een viswedstrijd waarbij zowel 
zeepieren als zagers zijn toegestaan? Neem dan van mij aan dat de combi-
natie van een zeepier met een slikzager vaak de sleutel tot succes is.”

Een watergolfje, maar dan net even anders ... ... “Meer een koude douche”, proest Daniëlle het uit.

TIP 2
“Naast vismaten, de hengelsport-
bladen en de hengelsportzaak is 
het internet een belangrijke bron 
van allerlei mogelijke informatie 
over het zeevissen. Op diverse 
websites en fora vind je uitleg over 
materialen, technieken, knopen, 
onderlijnen, aassoorten en stek-
ken. Sommige zijn algemeen van 
aard, andere richten zich specifiek 
op één bepaalde vissoort of 
-techniek. Het internet afspeuren 
kost soms wat tijd – al kom je met 
het intikken van een trefwoord in 
Google een heel eind – maar levert 
vaak veel bruikbare info op.”

TIP 4
“Doe je mee aan 
wedstrijdvissen op het 
zoute, kies dan zeker 
voor een werpmolen 
waarbij twee spoelen 
worden geleverd. Op 
de ene spoel komt dan 
nylon met een dikte van 
25/00 tot 30/00 voor 
het vissen vanaf het 
strand. Op de andere 
spoel zet je gevlochten 
lijn voor stekken zoals 
de Nieuwe Waterweg of 
wanneer je gaat boot-
vissen op bijvoorbeeld 
wrakken.”

van zeehengel plus molen 
voor amper zeven tientjes 
bracht het stel voor het eerst 
zeevissend op het strand, en 
van het één kwam het ander. 
Inmiddels is die eerste molen 
al ter ziele – goedkoop is en 
blijft immers duurkoop – 
heeft ze nu twee prachtige 
strandhengels met topmolens, 
is ze lid van maar liefst twee 
zeevisverenigingen en schrijft 
Daniëlle zich in voor zo’n 

beetje alle zoute viswedstrij-
den die plaatsvinden.

FONKELNIEUW
We ontmoeten Daniëlle op 
het strand van Ter Heijde, 
waar ze nog staat bij te komen 
van een stevige partij klunen 
door het rulle zand. Op zulke 
momenten heb je maar bar 
weinig aan een bagagekarretje 
en lijken de wielen zich zelfs 
tegen je te keren. Goed twee 

aan zee echter niet meer 
verrassen. Ondanks de nog 
uitbundig schijnende zon 
heeft zij dus een extra T-shirt 
plus dikke trui en neopreen 
waadpak op de kar gebon-
den. Dat blijkt al snel geen 
overbodige luxe te zijn. Vooral 
niet als Daniëlle tijdens het 

inwerpen als een rots in de 
branding een flinke golf tegen 
zich aan krijgt die haar omto-
vert tot onze enige eigen Miss 
Visblad Wet T-shirt van de 
maand. Ze proest het even uit, 
maar maalt er verder niet echt 
om. Dat hoort bij zeevissen en 
maakt het ook wel weer stoer.

weken voor onze afspraak zat 
het haar ook al niet mee en 
was ze helemaal in mineur: 
haar auto was opengebroken 
en al de vispullen die daarin 
lagen waren gestolen. 
Na een tweede  financiële 
aderlating pronken er nu 
fonkelnieuwe Spro FWD-8 
hengels van 4,2 meter lang 
en Ultegra’s van Shimano 
op de eveneens hagelnieuwe 
driepootsteun.

GRILLIG
Ook nieuw is de ‘Zandmotor’ 
die even verderop ligt. Dit 
soort van kunstmatig schier-
eiland moet in de toekomst 
zorgen voor een natuurlijke 
aanwas van zand op de kust. 
In de nabijheid van deze 
‘bult’ wordt al weken goed vis 
gevangen doordat het verse 
zand vanuit zee veel voedsel 
met zich mee brengt. Alleen 
blaast de wind vandaag uit 
het noordoosten en zal deze 
zelfs krimpen naar noord en 
toenemen tot kracht vijf of 
zes. Geen al te beste vooruit-
zichten, maar typerend voor 
de zeevisserij. Het weer kan 
net als de zee grillig en on-
berekenbaar zijn en je soms 
onaangenaam verrassen.

KOPJE ONDER
Door schade en schande wijs 
geworden laat Daniëlle zich 
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Ondanks deze twee postzegels was de vangst 
niet om over naar huis te schrijven.

TIP 5
“Ga je zeevissen, neem dan ook altijd 
voldoende kleding mee. Beter twee truien 
te veel dan één T-shirt te weinig! Je kan 
soms gemakkelijk voor verrassingen ko-
men te staan en kou en nattigheid zijn niet 
bevorderlijk voor geconcentreerd vissen. 
Denk ook eens na over de aanschaf van een 
waadpak of lieslaarzen. De kleinste mui 
waar je soms doorheen moet, is vaak al te 
diep voor kuitlaarzen. Zorg tenslotte ook 
voor voldoende eten en drinken. De zilte 
zeelucht maakt hongerig en dorstig.”

LEERGIERIG
Aan de inhoud van haar vis-
koffer is duidelijk af te lezen 
dat we met een ambitieuze 
(de wens is ‘om uiteinde-
lijk een keer kampioen te 
worden’) en leergierige (met 
pas één jaar zeeviservaring 
valt er nog veel op te steken) 
dame te maken hebben. 
Een grote onderlijnenmap 
met alle mogelijk soorten 
paternosters, allerlei klossen 
lijn in verschillende diktes, 
tapse voorslagen, aasnaal-
den en – heel belangrijk! – 
mooie, kleine zeepieren en 
slikzagertjes. De indrukwek-
kende berg werplood had 
met het oog op dat gesjouw 
door het zachte zand wel 
wat minder groot mogen 
zijn. Maar alles dus tiptop 
in orde; al kun je daarmee 
nog geen vis het strand op 
toveren.

POSTZEGELS
Zeker niet als de wind 
de zee inmiddels tot een 
bruinwitte schuimmassa 
heeft geklopt, het water in 
rap tempo zakt en de vis het 
ondanks alle voorbereiding  
behoorlijk laat afweten. 
Uitgerekend vandaag gooien 
die dekselse weergoden 
weer eens roet in het eten. 
Al wekenlang waren de 
vangsten juist super en met 
die wetenschap voor ogen 
hadden we onze afspraak 
gemaakt. Ook dat is vissen! 
Maar uiteindelijk zwicht 
toch één hapklaar minibotje 
voor de aangeboden maal-
tijd, even later zelfs gevolgd 
door nog een doublet post-
zegels. Eind goed al goed! 


