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>> ZEEVISSEN > FRANK'S STRANDVISTIPS

Frank Peene (33) werd eind vorig jaar in Zuid-Afrika 
wereldkampioen Kustvissen. Naar aanleiding 

van deze bijzonder knappe prestatie vroegen we 
hem naar zijn belangrijkste tips & trucs voor de 
strandvisserij. Met Frank’s top-tips kun jij jouw 

strandvisserij ook naar een hoger plan tillen.
TEKST: FRANK PEENE > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

VAN DE 
WERELDKAMPIOEN

TOP-TIPS
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>>  GOED 
 VOORBEREIDEN

Een geslaagde strandvissessie begint net als een 
wedstrijd met een goede voorbereiding. Bedenk van 
tevoren waar je wilt gaan vissen en probeer zoveel 
mogelijk recente informatie te vergaren over de 
visserij ter plaatse. Kijk ook goed naar de weersver-
wachting, windkracht en -richting, het getij en de 
stroming. Start je bijvoorbeeld met hoogwater? Be-
gin dan kort onder de kant te vissen. Zodra met het 
afgaand tij diep(er) water binnen werpbereik komt, 
kun je overschakelen op verre worpen. En hoewel 
het goed is om met een plan van aanpak te vissen, 
moet je hier niet koste wat kost aan vasthouden. 
Blijkt iets in de praktijk niet te werken, schakel dan 
gerust over op een andere tactiek.

>> DRIE 
SMAKEN
Er zijn dagen dat de vis alles pakt 
wat ze voor de bek komt. Ze kun-
nen soms echter ook behoorlijk 
kieskeurig zijn. Om te achterhalen 
wat op de dag dat ik sta te vissen 
het beste werkt, rijg ik aan de drie 
haken van mijn paternoster drie 
verschillende aassoorten (in plaats 
van drie haken op precies dezelfde 
manier te beazen). Zo ontdek je 
snel waar die dag de voorkeur naar 
uitgaat en heb je de rest van de 
dag profi jt van deze kennis.

>> AANPASSEN
Elke strandsessie is anders dus probeer je ma-
teriaal aan te passen aan de omstandigheden, 
de beoogde vissoort en de afstand waarop 
je wilt vissen. Zo zijn met de lichtgewicht 
en strakke strandhengels van tegenwoordig 
hele verre worpen mogelijk. Maar vaak is het 
juist dicht onder de kant te doen. In dat geval 
gebruik ik liever een lichtere hengel of een 
beachfeeder. Dat vist niet alleen leuker, maar 
ook eff ectiever. Deze hengels zijn veel zachter, 
zodat je aas minder te verduren krijgt tijdens 
een worp. Je kunt dan zelfs met een trosje aas 
vissen zonder dit op de haak te moeten bin-
den. Bovendien kun je door de gevoelige top 
sneller reageren op aanbeten, die je minder 
vaak mist door de meer vergevingsgezinde 
actie van de hengel.

ONTDEK 
JE STEK
Ga je naar een nieuw stuk strand? 
Probeer dan altijd een inschatting 
te maken van de mogelijkheden 
van deze stek. Observeer daarom 
het water voordat je begint te 
vissen. Zie je buiten de branding 
golven breken? Dan ligt daar een 
ondiepere zone zoals een zand-
bank. Daaromheen lopen vaak 
diepere geulen. Heb je eenmaal 
een plek gekozen, gooi dan eerst 
een paar keer uit met alleen een 
werpgewicht dat je langzaam bin-
nendraait. Zeker met gevlochten 
lijn voel je dan precies waar de 
ondieptes, randjes en geulen zich 
bevinden.

>> (DI)VERS AAS
Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar niets is 
zo belangrijk als het aas waarmee je vist. Zorg dus 
altijd dat dit tiptop in orde is. Hoe verser, hoe beter 
luidt daarbij het devies. Neem ook altijd verschil-
lende aassoorten mee. Veel strandvissers gebruiken 
voornamelijk (slik)zagers en pieren. Minder bekende 
aassoorten als mesheften, kokkels en stukjes vis 
(makreel) worden echter vaak onderschat. Terwijl die 
op sommige dagen juist het verschil kunnen maken. 
Zeker wanneer de visserij erg taai is en je alles uit de 
kast moet halen om een visje te vangen.

>> VARIATIE
Zorg ervoor dat je voldoende variatie aan onderlijnen bij je hebt. 
De lengte en dikte van de haaklijn kan soms namelijk het verschil 
maken tussen wel of niet vangen. Wat er die dag werkt, zal je ter 
plekke moeten uitvogelen. Houd hierbij in het achterhoofd dat een 
lange en dikke (30/00 tot 45/00) haaklijn veel stroming pakt zodat 
het aas in beweging komt. Een dunne (22/00 tot 30/00) en korte 
haaklijn zorgt er juist voor dat je aas stil op de bodem ligt. Om snel 
van onderlijn te kunnen wisselen, gebruik ik speciale rigwinders.

In het zoute wedstrijdcircuit 
draait Peene al jarenlang 
mee aan de top, zowel op 
nationaal als internationaal 
niveau. Daardoor weet deze 

zeer ervaren zeevisser uit Westkapel-
le als geen ander hoe je een strand-
vissessie tot een succes maakt. “Het 
zijn soms echt de kleine details die 
het verschil kunnen maken. Zeker 
als het iets minder soepel loopt, kun 
je met enkele minieme aanpassin-
gen de vis toch over de streep trek-
ken om te bijten.” Ook als het hele-
maal losgaat en het lijkt alsof je niets 
verkeerd kunt doen, valt er volgens 
de Zeeuw nog genoeg te fi netunen 
om net even e�  ciënter bezig te zijn. 
“Als wedstrijdvisser probeer je al-
tijd het maximale rendement te be-
halen. Dus ook als de vis los is, kijk 
je wat er eventueel nog beter kan.” 
Dat deze benadering zijn vruchten 
afwerpt, blijkt wel uit de wedstrijd 
die voorafging aan deze reportage 
op het strand bij Westkapelle. Peene 
schreef de laatste wedstrijd van de 
Penn Korps Competitie 2017 op zijn 
naam met 54 vissen en liet daarmee 
169 andere strandvissers zijn hie-
len zien. In dit artikel zet hij zijn be-
langrijkste tips voor de Nederlandse 
stranden op een rijtje. 

Met divers materiaal kun je je aanpassen aan de omstandigheden, de beoogde 
vissoort en de afstand waarop je wilt vissen.

>>
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>> BINDELASTIEK
Onderschat de krachten die vrijkomen bij een verre 
worp niet: je aas krijgt tijdens de worp en landing 
op het water behoorlijk wat te verduren. Omdat je 
met vrijwel lege haken nou eenmaal minder vangt, 
gebruik ik dun bindelastiek om het aas te fixeren. 
Dit maakt het ook mogelijk om twee aassoorten 
te combineren door ze tegen elkaar aan te bin-
den – hiervoor gebruik ik een dubbele aasnaald. 
Bovendien zorgt het bindelastiek ervoor dat krab-
ben en vooral garnalen minder snel je aas kunnen 
aanvreten. 

>> BEWEGEND AAS
Aas dat in beweging is, trekt vis aan. Hier 
kun je invloed op uitoefenen met je haaklij-
nen. Stroomt het hard, dan pak ik een dunne 
haaklijn (22/00 tot 30/00). Staat er minder 
stroming, dan gebruik ik dikkere haaklijnen 
(30/00 tot 45/00) of maak ik deze langer. 
Dit vanwege mijn ervaring dat je aan dikkere 
haaklijnen vaak grotere vissen vangt – de 
reden is waarschijnlijk het verschil in de ma-

nier waarop het aas in 
de stroming beweegt. 
Zo kun je redelijk selectief 
vissen als er veel kleine, ondermaatse vis zit. 
Om het aas in beweging te houden kun je 
ook af en toe langzaam lijn binnendraaien. 
Zeker een nieuwsgierige vis als de bot kan zo 
worden getriggerd om toch toe te happen.

>> 
AANBETEN
Verschillende vissoorten geven 
verschillende soorten aanbeten. 
Het is belangrijk om hierop te 
anticiperen. Een zeebaars zal 
bijvoorbeeld een flinke ruk aan 
de hengeltop geven. Sla nu snel 
aan, anders lost de vis. Een bot 
pakt het aas juist erg traag op en 
geeft vaak wat tikjes op de top. 
Geef nu juist wat extra lijn, zodat 
de vis de kans krijgt om het aas 
te pakken.

>>  GEVLOCHTEN 
VOORSLAG

Er zijn dagen dat je de vis echt ver moet zoeken 
en elke meter telt. In dat geval kies ik ervoor 
om een gevlochten lijn als voorslag (22/00 tot 
26/00) aan mijn hoofdlijn te knopen. Deze 
lijnen hebben geen rek waardoor je tiental-
len meters verder werpt. Maak je hier gebruik 
van, zorg dan dat je dit met een werpvinger 
doet: anders snijdt de lijn in je vinger tijdens 
de worp.

HOUD  
HET SIMPEL

Onderlijnen zijn een hot topic in de 
strandvisserij, maar mijn advies is om 
het zo simpel mogelijk te houden. Het 
is vooral belangrijk dat de haaklijn niet 
verstrikt raakt in de onderlijn. Daarom 
gebruik ik gelijmde onderlijnen. Hierbij 
zit de haaklijn vast aan een wartel met 
kraal die zit opgesloten tussen twee op 
de onderlijn gelijmde kraaltjes. Zo hoef 
je geen knopen te leggen in je onderlijn 
en raakt de haaklijn hier minder snel 
in verstrikt. Daarnaast gebruik ik spe-
ciale clips voor het bevestigen van de 
onderlijn aan de hoofdlijn. Deze zorgen 
ervoor dat de onder- en hoofdlijn niet 
snel in de knoop raken.

BONUSTIP!

>>


