
22 05/13  www.hetvisblad.nl 23

oen de zeebaarsvisse-
rij zo’n 25 jaar gele-
den beetje bij beetje 

op gang kwam in ons land, 
gebeurde dat eerst met de 
strandhengel. Iets later volgde 
de visserij met kunstaas. 
Dat gebeurde met een zware 
uitrusting – veelal een karper-
hengel voorzien van een forse 

molen – om de zware 
bucktails, werppilkers, 
pluggen en werplood-
jes van ca. 80 gram in 
combinatie met een 
onderlijn voorzien van enkele 
witte pluimen weg te kunnen 
zetten. De eerste ‘pioniers’ die 
zich in die tijd bezighielden 
met de kunstaasvisserij op 

zeebaars, namen het met de 
sportiviteit vaak niet zo nauw. 
Zeebaars bracht geld in het 
laatje, dus het was zaak de vis 

snel te landen. Die focus op 
stevig en zwaar materiaal voor 
het vissen op zeebaars is ook 
vele jaren nadien nog altijd ge-

meengoed. Deze 
overkill is echter 
helemaal nergens 
voor nodig.

OMSLAGPUNT
Het moment dat de zee-
baarsvisserij in een ander 
perspectief werd gezien, is iets 
van zo’n zeven tot acht jaar 
geleden. Het omslagpunt lag 
daarbij in 2005/2006, toen via 
diverse websites en internet-
fora (o.a. Zeevisland.com) de 
visserij met oppervlakteplug-
gen werd geïntroduceerd. Met 
name de Sammy van Lucky 
Craft werd in korte tijd een 
heuse hype. Niet zo verwon-
derlijk, want deze manier van 
zeebaarsvissen is ronduit spec-
taculair. Honderden, zo niet 
duizenden, Sammy’s gingen 
over de toonbank – al snel ge-
volgd door allerhande Japanse 
pluggen die voorheen niet 
bekend en/of te verkrijgen wa-
ren in ons kikkerlandje. Deze 
trend breidde zich in razend 
tempo uit en een opmars van 
gespecialiseerde spinhengels 
voor de zeebaarsvisserij was 
een logisch gevolg.

NIEUWE STIJL
Deze hype bracht niet alleen 
het materiaalaanbod voor het 
zeebaarsvissen ‘nieuwe stijl’ 
in een stroomversnelling. Het-
zelfde gold voor het aantal lief-
hebbers: hele volksstammen 
waagden zich aan de plugvis-
serij op zeebaars. Al met al 
beleefde de kunstaasvisserij op 
zeebaars een ware metamor-
fose als je het mij vraagt. Toch 
veranderde daarbij niet alles. 
Want tegelijkertijd bleek dat er 
bij veel sportvissers zo’n beetje 
in het geheugen gegrift stond 
toch vooral te grijpen naar een 
(te) zware spinhengel. Zelfs 
als het kunstaas bestond uit 
pluggen van pak hem beet 
10 tot 20 gram. Wellicht dat de 
beperkte keuze aan materiaal 
voor deze specialisatie uit het 
verleden hier debet aan is.

ANDERE TIJDEN
De keuze voor te zwaar mate-
riaal is in mijn ogen onterecht. 
Om het kunstaas zo goed mo-
gelijk weg te kunnen zetten en 
te animeren, zijn een te zware 
hengel en/of lijn juist taboe. 
Daarbij moet je bedenken dat 

de moderne hengels, molens 
en lijnen niet te vergelijken 
zijn met onze uitrusting uit 
vervlogen tijden. Waar je 
vroeger bij de keuze voor een 
snelle hengel al snel uitkwam 
op een zware pook – hengels 
met een licht werpgewicht 
waren per definitie slap – is 
dat tegenwoordig wel anders. 
Moderne materialen als hoog-
waardige carbonsoorten, kevlar 
en boron maken het mogelijk 
om hengels te produceren met 
een relatief laag werpgewicht, 
maar ook een uiterst snelle 
actie.  Bovendien kunnen deze 
blanks voldoende kracht absor-
beren tijdens de dril. Derge-
lijke hengels zijn ideaal voor 
de visserij met pluggen en/
of softbaits op snelle en sterke 
rovers als de zeebaars.

LICHT VISSEN
In mijn optiek is een spin-
hengel met een lengte tussen 
de 2.40 tot 2.70 meter en een 
werpgewicht van ca. 7 tot 30 
gram de juiste keuze voor het 

vissen op zeebaars met kunst-
aas vanaf de kant. In deze 
gewichtsrange vallen namelijk 
zo’n beetje alle pluggen die 
we doorgaans inzetten voor 
de zeebaarsvisserij. Daarbij 
benutten we zo ook maximaal 
de buiging (curve) van de hen-
gel, wat het mogelijk maakt 
om het kunstaas precies en ver 
weg te zetten. Pluggen die je 
aan een te zware hengel vist, 
worden door de stugge top 
als het ware te veel rechtuit 
geforceerd. Dat kost afstand 
en scheelt precisie. Bovendien 
heeft een lichtere plughengel 
voldoende souplesse in het 
topsegment. Dit geeft de plug 
meer ‘vrijheid’ om te bewegen, 
zodat deze een meer natuur-
lijkere zwemactie laat zien. 
Ditzelfde geldt overigens ook 
voor de actie van soft baits.

SOUPLESSE
Om de kracht en snelheid van 
een zeebaars tijdens de dril 
goed op te kunnen vangen, is 
de moderne spinhengel nooit 

• roofvissen

‘LIGHT’ ZEEBAARSVISSEN
De zeebaarsvisserij met kunstaas heeft zich in 
de laatste tien jaar stormachtig ontwikkeld. Het 
zware en lompe materiaal uit de begintijd dat 
er in ons land op zeebaars werd gevist, heeft 
plaatsgemaakt voor specialistisch materiaal. Toch 
wordt er ook nu nog steeds veel te vaak naar 
(te) zwaar materiaal gegrepen, betoogt Harold 
Speksnijders. “Die overkill is nergens voor nodig 
en doet geen recht aan een fantastische sportvis 
als de zeebaars.”
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en te nimmer stug. Hij bezit 
weliswaar een snelle actie 
voor de afworp en het zetten 
van de haak, maar moet ook 
voldoende souplesse bezitten – 
we vissen het kunstaas immers 
aan een dyneema lijn zonder 
rek. Tijdens de dril mag de 
hengel gerust ook ver doorbui-
gen. De kracht van de ‘ruggen-
graat’ in het onderste deel van 
de hengel moet tenslotte ook 
worden benut. Het is niet al-
leen maar de top die het werk 
doet. Zou de hengel te zwaar/
stug zijn, dan verspeel je veel 
vis doordat de krachtsexplosies 
van vriend zeebaars niet goed 
worden geabsorbeerd. Een 
lichtere hengel is beter in staat 
om de kracht meer gedoseerd 
op te vangen, wat minder los-
schieters en verspeelde vissen 
betekent.

IN BALANS
Uiteraard moet de molen 
die dienst gaat doen op een 
moderne spinhengel hiermee 
in balans zijn. Dit zodat het 

Met relatief licht kunstaas heb je ook helemaal geen zware hengel nodig.

Catch & release maakt onderdeel uit 
van het moderne zeebaarsvissen.

Harold Speksnijders: “Veel zee-
baarsvissers gebruiken onnodig 
zwaar materiaal. Lichter vissen is 
prettiger en leuker.”

T

Een 2.40 tot 2.70 meter lange 
spinhengel met een werpgewicht van 
ca. 7 tot 30 gram is prima om vanaf de 
kant met kunstaas op zeebaars te vissen.
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geheel prettig in de hand ligt 
voor vele uren zeebaarsple-
zier. De lengte en het eigen 
gewicht van de hengel spelen 
hierbij een rol, maar globaal 
zal een molen van ca. 250 tot 
320 gram de goede balans 
opleveren. Dit is een kwestie 
van even proberen: monteer 
de molen en voel of het geheel 
prettig in de hand ligt. Let er 
daarbij op dat het zwaartepunt 
dicht bij de grip (molenvoet) 
ligt. Op de molen zet je een 
goede kwaliteit gevlochten 
lijn van zo’n 6 à 7 kilogram 
trekkracht. Dat is meer dan 
voldoende. De gemiddelde 
zeebaars-spinhengel heeft 
een hefgewicht van maximaal 
2 tot 3 kilo, bij piekbelasting 
tijdens de dril mogelijk 4 à 
4,5 kilo. Een gevlochten lijn 
van 15+ kilo is dus echt over-
kill. Bovendien gaan dikke en 
zwaardere lijnen ten koste van 
werpafstand, gevoel en simpel-
weg prettig vissen.

SUBTILITEIT
Dat laatste is voor mij ook 
het belangrijkste doel en de 
essentie van onze liefhebbe-
rij: het optimaal beleven en 

genieten van de sportvisserij 
op zeebaars. Met de hiervoor 
beschreven uitrusting ben je 
in staat om het kunstaas op 
een geraffineerde manier aan 
te bieden. Of het nu om op-
pervlakte pluggen, duikende 
pluggen of soft baits gaat; 
met de juiste outfit kun je het 
maximale uit je kunstaas ha-
len. Een lichtere aanpak biedt 
bovendien de mogelijkheid 
om diverse technieken – zoals 
walking the dog, twitchen, rip 
and rise – toe te passen. De 
bewegingen van het kunstaas 
zijn bij iedere techniek nauw-
keurig waar te nemen, zodat je 
dit zo aantrekkelijk mogelijk 
tot leven kunt wekken. Met 
een lichte en snelle spinhen-
gel verandert het kunstaas 
‘smijten’ in subtiel, maar 
tevens ver en precies werpen. 
De actie van de juiste blank in 
combinatie met een dunne lijn 
brengen je verder dan ‘domme 
kracht’.

FEESTJE
Tenslotte komen we op het 
aspect waar we het eigenlijk 
allemaal voor doen: de kers 
op de taart in de vorm van 

de adrenalinestoot bij de 
aanbeet c.q. dril van een zee-
baars. De snelle actie van de 
hengel staat garant voor het 
accuraat zetten van de haak 
en vervolgens is de dril met 
een spinhengel uit grofweg 
de 7 tot 30 grams-klasse een 
waar feestje. Met de juiste 
afstelling van de molenslip 
verandert het binnensleuren 
van de zeebaars in een prach-
tige dril; een ware beleving! 
Laat de zeebaars zijn of haar 
uitvallen maken en de hengel 

mooi doorbuigen. Die laatste 
zal nu pas zijn ‘spierballen’ 
laten zien. Je zult versteld 
staan van wat een kracht 
er schuil gaat in de relatief 
lichte plughengels van tegen-
woordig. Neem voor jezelf 
de proef eens op de som: laat 
die zware pook voor wat hij is 
en ga aan de slag met lichter 
materiaal. Wedden dat je na 
een paar succesvolle sessies 
verkocht bent en het zee-
baarsvissen door een andere 
bril bekijkt?!

Aan licht materiaal een zeebaars drillen is een feestje.

Met licht materiaal 
kun je het  maximale 

uit je kunstaas halen.


