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CROSSOVER

De laatste jaren is de trend in de 
kustvisserij om – waar mogelijk – lichter 
en verfijnder te vissen. Dat is niet 
alleen effectiever, maar geeft ook meer 
visplezier. In flink wat gevallen staan 
technieken uit de zoetwatervisserij aan 
de basis van deze ontwikkeling.
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>> LIGHT ZEEBAARSVISSEN
De zeebaarsvisserij met kunstaas heeft zich de laatste 25 jaar stormachtig 

ontwikkeld. Daarbij heeft het relatief zware materiaal van voorheen in veel 
gevallen – stekken met veel obstakels uitgezonderd – plaatsgemaakt voor 
specialistisch, lichter materiaal. Een spinhengel voor de zeebaarsvisserij 
vanaf de kant is anno 2021 zo tussen de 2.40 en 3.00 meter lang en heeft 
een werpgewicht van pak hem beet 8 tot 30 gram. Deze blanks hebben on-
danks het relatief lage werpgewicht een bijzonder snelle actie (voor de worp 
en het zetten van de haak) en kunnen de klappen van een stevig tegenstrib-
belende vis goed opvangen.

Dankzij het lichte en verfijndere materiaal wordt het mogelijk om je kunst-
aas zo ver en precies mogelijk weg te zetten én optimaal te animeren. Met 
een soepel topdeel hebben zowel hard- als softbaits meer ‘vrijheid’ om te 
bewegen, wat een natuurlijke zwemactie ten goede komt. Je kunt nog zulk 
mooi kunstaas kopen, maar als je dit niet geraffineerd tot leven weet te 
wekken dan doe je jezelf alsnog tekort. Bij het vissen met oppervlakteplug-
gen is het bijvoorbeeld essentieel om te kunnen spelen met de actie die je 
aan de plug geeft. Let er daarbij op dat je de gevlochten lijn hier op afstemt: 
een te dikke en te zware lijn gaat ten koste van de werpafstand, het gevoel 
en vist simpelweg een stuk minder prettig.

Zeebaarsvissen kan een taaie bedoening zijn, dus dan is het ook lekker dat 
je met een lichte set-up (kies een bijpassende molen die in balans is met je 
hengel) vrijwel moeiteloos je uren kunt maken. Knalt er dan een mooie vis 
op het kunstaas, wees dan niet bang om de volledige kracht van je hengel 
te gebruiken. Want hoewel het topdeel relatief soepel is, schuilt in het 
onderste deel – de ‘ruggengraat’ – de meeste power. Laat dat ook zijn werk 
doen om een vis de baas te worden en trek je hengel tijdens de dril goed 
krom (draai de slip dus ook aardig vast om een en ander goed op elkaar af te 
stemmen). Het vangen van een zeebaars wordt dan echt een feestje.

A an zeevissen kleefde 
lange tijd het stigma 
‘van dik hout zaagt 
men planken’. Hen-
gels waren door-

gaans zware en stugge poken, mo-
lens groot en lomp, en de lijnen 
soms zo dik als kabeltouw. Deze 
voorstelling van zaken is natuurlijk 
ietwat overdreven, maar van fines-
se en verfijning was meestal zeker 
geen sprake. Tegenwoordig gaat die 
vlieger echter niet meer op. De laat-
ste jaren is de zeevisserij aan het 
veranderen. Nieuwe technieken en 
materialen zijn bezig aan een op-
mars en brengen een licht accent in 
de visserij vanaf pier, havenhoofd, 
dijk en strand. Niet zelden zijn deze 
invloeden van origine afkomstig uit 
de zoetwatervisserij. Methodes die 
zich op het binnenwater hebben be-
wezen, worden door avontuurlijk 
aangelegde sportvissers naar het 
zoute gebracht en blijken ook daar 
bijzonder goed te werken. In dit ar-
tikel zetten we enkele voorbeelden 
op een rijtje.

>> Hengel:  2.40-3.00 meter, werpgewicht tot 30 à 40 gram
>> Molen:  3000 tot 4000 formaat
>> Lijn:  gevlochten lijn met een trekkracht van 6 tot 7 kilo
>> Voorslag:  40/00 tot 60/00, afhankelijk van de stek

Zwaar 
materiaal heeft 

plaatsgemaakt voor 
een specialistische 
en tevens lichtere 

uitrusting 
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>> LIGHT ROCK FISHING
De gestage opmars van streetfishing zet zich in zekere zin ook aan de kust 
voort. De techniek van light rock fishing is in essentie immers dezelfde: met 
heel licht materiaal op roofvis peuteren. Daarbij is de keur aan vissoorten die je 
vanaf de kant kunt vangen aan zee aanmerkelijk groter: wijting, schar, bot, gul, 
makreel, haring, zeebaars, lipvis, zeebrasem, zandspiering, vorskwab, meun, 
steenbolk, grauwe poon, zeedonderpad, pieterman, pollak, puitaal en slijmvis. 
Tip: met de VISsenscanner functie in de gratis Vissengids app zie je na het ma-
ken van een foto met je smartphone direct welke soort je hebt gevangen.

In ons land staat deze van origine Japanse visserij nog in de kinderschoenen. 
Mogelijk dat het ontbreken van rotsformaties langs de kust hierbij een rol 
speelt. In plaats daarvan moet de Nederlandse LRF-adept zich richten op 
stekken als kademuren, pieren, pontons, sluizen en strekdammen. Iedere 
onderbreking in het water trekt vis aan. Stroomt het daar ook nog, dan is het 
zeker bingo. Zorg in ieder geval dat je mobiel bent, zodat je de vis actief kunt 
opzoeken. Pak verschillende soorten stekken mee, want de ene soort 
vang je tussen de steenstort, terwijl de andere net op de over-
gang tussen zand en rotsen ligt. Vis het kunstaas altijd tot 
recht onder je voeten, want daar zit in de kleinste hoekjes 
en gaatjes vis verscholen.

De keuze voor wat betreft het kunstaas is reuze: shadjes, 
twisters, Isome wormpjes en allerhande imitaties van 
kreeftjes, krabbetjes, garnalen en speldaas – alles in de mi-
niatuur variant, al dan niet voorzien van een geurstof. Combi-
neer dit met lichte jigkopjes of dropshotgewichten van ander-
half tot maximaal tien gram. Vergeet echter ook de kleine plugjes, 
spinnertjes, pilkertjes en lepeltjes niet. Vis in de zomer tussen de pauzes met 
wat meer tempo en pas dit ’s winters aan. Laat het kunstaas dan zo’n vijf tot 
tien seconden liggen voor de volgende omwenteling met de molenslinger. 
In de wintermaanden kun je er ook voor kiezen om met natuurlijk aas zoals 
kleine zagers of slikzagertjes aan de slag te gaan. Schuif die deels op de haak, 
zodat de rest van het lijf mooi vrij beweegt en dwarrelt.

Op licht 
materiaal heb je 

plezier van iedere 
vis die je vangt; zelfs 

een grondel van 
10 cm geeft dan 

sport

>> STRANDFEEDER
De voerkorven laten we aan zee links 
liggen, maar verder zijn er aardig wat 
gelijkenissen tussen het zoete en zoute 
feederen. Zo is de opbouw van de hengel 
vrijwel identiek: een pittige blank met 
een soepele top. Die maakt dat je iedere 
aanbeet ziet en deze minder vaak mist 
door de vergevingsgezinde actie van de 
hengel. Vertwijfeld naar je top staren (‘heb 
ik nou beet, of niet?’) is er dus niet bij. De 
dempende werking van de soepele top 
heeft nog een voordeel. Ook de laatste 
vluchtpoging van een deftige vis wordt 
keurig opgevangen. 

De beach feeder heeft net als zijn zware, 
zoete broertje een werpgewicht van om-
streeks 40-120 gram. Beschik je over een 
aardige werptechniek, dan zijn worpen 
tot zo’n honderd meter mogelijk. Dat is 
meestal niet nodig, want doorgaans zoek 
je de vis met deze techniek in of net achter 
de branding. Daar is het niet diep – het 
water reikt misschien tot net boven de 
knie – maar wordt het zand flink omge-
woeld en zoekt de vis (zoals platvis en 
zeebaars) zijn voedsel. Ver werpen is in de 
meeste gevallen dus niet noodzakelijk.

Net als bij het zoete feederen, ben je bij de 
zilte variant continu bezig. Draai bijvoor-
beeld af en toe wat lijn binnen om het 
aas in beweging te brengen en controleer 
regelmatig je aas. Dit krijgt het na een soe-
pele ‘vlucht’ – dankzij de zachte hengels 
en korte worpen – in de branding immers 
flink te verduren. Behalve zeepieren en 

>> Hengel:   dropshothengel van 2.10 tot 2.40 meter lang met een  
werpgewicht tot ongeveer 10 gram

>> Molen: 1000 tot 2500 formaat
>> Lijn: 6/00 tot 10/00 gevlochten lijn
>> Voorslag: 15/00 tot 20/00 nylon of fluorocarbon

zagers, zijn slik-
zagertjes (kleine 
zagertjes) en 
witjes (zandzagers) 
erg geschikt voor het 
peuterwerk in de branding. Ook 
mesheften en stripjes makreel of inktvis 
kunnen voor leuke verrassingen zorgen.

De gewenste werpafstand en de hoogte 
van de branding zijn van invloed op de 
keuze van het werpgewicht, maar ga 
ook aan het zoute zo licht mogelijk – dat 
het onder invloed van de stroming wat 
verschuift maakt niets uit. Steun je hengel 
wel zo af dat de lijn een hoek van bijna 
negentig graden richting het water maakt. 
Dan heb je minder last van de branding 
op de hengeltop en pikt de lijn minder 
wier op. Qua stekkeuze kun je op het hele 
strand terecht, maar muien, zwinnen, 
zandbanken en slijtgeulen zijn hotspots. 
Timing is bij deze visserij minder van be-
lang, je kunt met ieder getij vis vangen.

>> Hengel:  beach feeder
>> Molen:   4000-6000 formaat, 

zoutwaterbestendig
>> Hoofdlijn:   20-25/00 nylon of 10-

14/00 gevlochten lijn
>> Voorslag:  is niet vereist, kan wel
>> Onderlijn:   de meeste zijn geschikt 

voor het feederen, neem 
diverse typen mee

>> Haak:  maat 6, 8 of 10

Theoretisch zou je 
met een heavy feeder-
hengel prima light surf 

kunnen strandvissen, maar 
de kleine geleideogen zul-

len snel verstopt raken met 
zeewier en alg – een beach 

feeder is daarom een 
betere keuze

>> PENVISSEN OP HARDER
De laatste crossover variant is enigszins old skool. Het penvissen op 
harder kun je immers aardig vergelijken met het dobbervissen op kar-
per. Beide vissoorten zijn schuw, sluw en beresterk. Bovendien vereist 
deze techniek weinig materiaal, maar heb je wel optimaal plezier – 
een pen die onder water schiet blijft immers een fantastisch gezicht; 
ook aan het zoute. Draag om je kansen op succes te vergroten donkere, 
onopvallende kleding. Harders gaan er namelijk bij het minste onraad 
als een speer vandoor. Ook een pet en een polaroidbril zijn essentieel 
om de harders goed te kunnen spotten.

Heb je de vissen eenmaal in de smiezen, lok ze dan met 
wat voer naar je stek toe. Gebruik hiervoor grof gemalen 
broodmeel. Dit kun je gemakkelijk zelf maken door brood 
te laten drogen en vervolgens fijn te malen – of vraag bij de 
bakker om broodkruimels die overblijven bij het machinaal 
snijden van brood. Een klein beetje water erbij en je kunt er 
mooie, plakkende voerballen van kneden. De forse vlok op de haak 
pluk je uit een vers witbrood. Maak gebruik van een baitband om de 
broodvlok op de haak te klemmen. Zo hangt het aas vrij van de haak 
en sla je sneller raak.

Focus in eerste instantie op de ondiepe kanten waar je harders wier 
en algen ziet ‘grazen’, maar probeer het zeker ook wat verder van 

de kant en enkele meters diep. In helder water is dit soms 
noodzakelijk om de harders niet af te schrikken. Let er wel 

op dat je niet vast komt te zitten aan de talrijke stenen 
op de bodem. Laat de dobber met de stroom mee 
drijven in de stroomnaad die vlak voor de kant loopt 
en werp deze aan het eind van de drift weer in op 
de plek waar deze begon. Mik met enige regelmaat 
een bal voer op je stek om de vis geïnteresseerd te 

houden. Schiet de dobber onder? Wacht dan een paar 
seconden voordat je de haak zet.

>> Hengel:   3.60-4.20 meter lange penhengel met een testcurve van  
1,5 tot 2 lbs

>> Molen:   3000 tot 4000 spinmolen met een uitstekende slip
>> Lijn:   25/00 nylon met daarop een stuitje zodat je het aas des-

gewenst diep kunt aanbieden
>> Onderlijn:   22/00 tot 25/00 nylon, circa 35 cm lang die je met een 

tonwartel aan de hoofdlijn verbindt
>> Dobber:   vlokdobber met centraal gat of karperpen met 2 tot 3 

gram drijfvermogen en een lange antenne in een  
opvallende kleur

>> Haak:   karperhaak maat 8 of 10

Langs de 
kust tref je ’s 

zomers overal har-
ders aan, maar pieren, 
strekdammen, haven-

hoofden en (jacht)
havens zijn de 

hotspots


