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Dankzij technische  
ontwikkelingen en verbeterde 

materialen worden hengels steeds 
lichter en sterker. De vijf meter lange 

poken van weleer zijn dan ook 
goeddeels vervangen door 

hybride strandhengels. 
Arthur Van Tienen – 

voormalig bondscoach en lid 
van de technische commissie 

voor de internationale zoute 
wedstrijdvisserij bij FIPS-mer – laat 

zijn licht schijnen over deze evolutie.
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EVOLUTIE  
VAN DE  
STRANDHENGEL

VAN 5 METER POKEN 
NAAR LICHTE RAKKERS!
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Wanneer je de strandhengels van nu ver-
gelijkt met die uit de laatste decennia 
van de vorige eeuw, zie je dat er een gi-
gantische stap vooruit is gemaakt. Waar 

holle fiberglas en volglas hengels ooit bon ton waren, 
zijn tegenwoordig met nano technologie vervaardigde 
carbonhengels – al dan niet met een glastop – de stan-
daard. Deze kwalitatief hoogwaardige hengels hebben 
een enorme potentie en zijn een lust om mee te vissen. 
Dat heeft ook te maken met de afwerking van de hen-
gel. Reelhouders zijn gemaakt van carbon materiaal en 
de titanium geleide-ogen hebben torzite voeringen. Dit 
zorgt voor een super licht én beresterk geheel.

VERANDERINGEN
De ontwikkeling van strandhengels wordt ook 
beïnvloed door de veranderende omstandig-
heden aan de stranden. Daar is de (zware) ka-
beljauw als sportvis weggevallen en de zee-

baars juist opgekomen. In combinatie met de 
komst van nieuwe generaties vislijnen is de be-

hoefte aan langere, stijve hengels dan ook niet 
meer zo groot. Anno 2022 zijn hybride hengels niet 

meer weg te denken uit de hedendaagse strandvisserij 
en vormen deze stokken de hoofdmoot van het aanbod. 
Alle gerenommeerde merken (Yuki, Trabucco, Colmic, 
Vercelli, Kali Kunan, Mavic, Daiwa, Tronixpro, Italcana 
en Sunset zijn zo’n beetje de marktleiders op dit gebied) 
leveren superlichte 3-delige 4.25 tot 4.50 meter lange 
hengels met een hybride top die een brede range aan 
werptechnieken aankunnen.

HYRBIDE HENGELS
Hoewel er nog altijd liefhebbers zijn van 4.80 tot 5.00 
meter lange hengels, vist het gros van de Nederlandse 
(wedstrijd)vissers met 3-delige hybride hengels van 4.25 
tot 4.60 meter. Deze kan iedere strandvisser, van klein 
tot groot, hanteren. Dit mede omdat de meeste hybride 
hengels rond de 500 gram of zelfs nog minder wegen. 
Het maximaal aangegeven werpgewicht is vaak 250 
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gram, maar ik zou de hengel zeker niet met dat gewicht 
belasten – dat gaat-ie echt niet fijn vinden! Mijn erva-
ring is dat het optimale werpgewicht voor deze hengels 
zo tussen de 125 en 165 gram ligt. Bedenk tevens wat het 
nut is van een 200 gram zwaar werpgewicht als je ook 
perfect met 100 gram uit de voeten kunt. Dat laatste is 
niet alleen beter hanteerbaar, maar geeft ook meer vol-
doening én resultaat. De informatie van wat er onder 
water gebeurt wordt beter doorgegeven, je hebt meer 
drilplezier en de kans is groter dat een gehaakte vis ook 
daadwerkelijk op de kant komt.

BEACHFEEDERS
De trend van lichter en dunner zie je bij uitstek terug in 
de beachfeeders (ook wel ledgers genoemd). Deze hen-
gels zijn specifiek ontworpen voor de actieve strandvis-
serij op kortere afstand. Beachfeeders zijn ook driedelig, 
maar doorgaans wat korter (3.60-4.20 meter), dunner 
van diameter, hebben kleinere geleide-ogen en zijn ge-
schikt voor werpgewichten tot maximaal 140 gram. 
Deze tak van sport is langs de Nederlandse kust voor-
namelijk een zomervisserij. De zeer fijne hengels zijn 
geknipt voor de lichte visserij op scholenbaars, harder, 
geep en het peuterwerk op bot. Het spreekt voor zich 
dat je de rest van het materiaal op deze lichtere hengels 
afstemt. Waar je bij een hybride strandhengel voor een 

molen in het 10000 formaat kiest met daar-
op 18/00 tot 22/00 nylon, schakel je bij 

een beachfeeder terug naar een molen in 
het 4000 tot 5500 formaat en een 

nylon lijn met een diameter van 
16/00 tot 2o/00 – of 

een gevlochten lijn 
van 6/00 tot 12/00. 
De set-up moet in 
balans zijn.

PRIJSKAARTJE
Strandhengels van een beetje kwaliteit zijn er van zo’n 
€ 150,- tot net onder de € 1.000,-. Voor aanschaf moet je 
bij jezelf te rade gaan wat het je waard is. Ga je tot tien 
keer per jaar lekker recreatief vissen? Dan pak je een 
hengel uit een andere prijsklasse dan de wedstrijdvis-
ser die 40 tot 50 (internationale) wedstrijden per jaar 
op topniveau vist en state of the art hengels wil hebben. 
Houd daarbij in het achterhoofd dat goedkopere hen-
gels per definitie van kwalitatief minder hoogwaardige 
materialen zijn gemaakt – een top set ogen van titani-
um met een torzite voering kost al tussen de 150 en 200 
euro, dus die zitten niet op een hengel van € 250,-. Met 
geleide-ogen van marktleider Fuji – herkenbaar aan de 
merknaam in de pootjes van het oog – zit je altijd goed; 
wat eveneens geldt voor reelhouders van dit merk. Pac-
bay, Seymo en Alps zijn ook topmerken als het om ogen 
en reelhouders gaat. Zorg tenslotte goed voor je spul-
len en spoel die na iedere sessie af. De hengel die 100% 
zoutwaterbestendig is moet nog worden gemaakt.

‘ HET MAXIMALE 
WERPGEWICHT IS 
VAAK 250 GRAM, 
MAAR ZO TUSSEN DE 
125 EN 165 GRAM IS 
MEESTAL OPTIMAAL’

>> TRY BEFORE YOU BUY
In het woud van strandhengels dat te-
genwoordig verkrijgbaar is kun je vrij 
gemakkelijk verdwalen. Het loont daar-
om bij een gespecialiseerde en goed ge-
sorteerde hengelsportzaak langs te gaan 
om je in de praktijk te laten informeren 
over wat er zoal te koop is.
DOOR: JORAN BAL

“Heb je al een hengel?” Dat is de eerste vraag 
die hengelsportwinkelier Sjaak Verhage van 
De Zeebaars zijn klanten stelt als ze voor een 
strandhengel komen. “Als dat het geval is en 

het geen oude glasvezelhen-
gel van opa betreft, dan gaan 
we hiermee naar het strand achter 
de winkel om te kijken wat ze er uit 
weten te halen. Je kunt wel een dure hengel 
aanschaffen, maar als het aan de werptech-
niek schort zal je met een stok uit een hogere 
prijsklasse niet per se meer afstand halen.”

SOORT VISSERIJ
Verder is het volgens Verhage belangrijk wat 
je precies met de hengel voor ogen hebt. 
“Wat voor type visserij doe je? Vis je in diep 

of ondiep water? Staat er veel 
of weinig stroming? Niet iedere 

hengel is overal geschikt voor.” Om 
zijn klanten zo goed mogelijk te kunnen ad-

viseren neemt de winkelier uit Cadzand ieder 
type hengel uit de schappen mee naar het 
strand. “Aan de hand van snelle en langzame 
worpen bepaal ik het optimale werpgewicht 
– hierbij wordt de hengel tot in het onderste 
deel op spanning gebracht en het katapultef-
fect bij de worp optimaal benut. Simpelweg 
de twee getallen die de werprange aangeven 
optellen en door twee delen werkt niet.”

TOTAALPLAATJE
Verhage wijst tenslotte op het belang van het 
totaalplaatje. “Om zo prettig mogelijk te vis-
sen – en ver te kunnen werpen – moeten alle 
hengelonderdelen op elkaar zijn afgestemd. 
Kies daarom voor een molen met een sterke 
as, hoge inhaalsnelheid en nette lijnwikkeling. 
Een hoge, goed gevulde spoel waar de lijn 
gemakkelijk vanaf loopt is eveneens belang-
rijk.” Laat het ‘kabeltouw’ daarbij voor wat 
het is en pak een dunne hoofdlijn. “Zeg 30/00 
tot 26/00 nylon die taps toeloopt naar 50/00 
zodat er geen voorslag meer nodig is (doordat 
er geen knopen meer in de lijn zitten wordt de 
werpafstand vergroot).”

>>

De ‘bus-verster-
king’ op een 

strandhengel – 
die ervoor zorgt 
dat de bus niet 
scheurt bij een 

harde worp – 
dient bij voorkeur 

conisch mee te 
zijn gewikkeld 

met het carbon 
patroon van de 

hengel. Dit zodat 
de lijn ongehin-

derd langs die 
hengelverbindin-

gen kan passeren.

De juiste hengel zorgt voor meer visplezier.

Een gevoelige top zorgt voor een perfecte beetregistratie en demping 
bij de worp zodat het aas beter op de haak blijft zitten.

Reelhouders van carbon en titanium 
geleide-ogen met torzite voeringen maken 
hengels lichter en sterker.

Test een 
strandhengel 

altijd eerst in de  
praktijk voordat je  

tot aanschaf 
 overgaat

>> OFF THE GROUND WORP
Waar de lange dikke backcast hengels, de korte tapse pendulum 
hengels en de zware 5 meter hengels allemaal om een specifieke 
werptechniek vroegen, zijn de moderne hybride hengels veel 
meer allround. Het verdient echter wel de aanbeveling om de off 
the ground worp onder de knie te krijgen – daar haal je met deze 
hengel echt aanzienlijk meer afstand mee dan met een overhead 
worp. Dit vanwege het feit dat de oorsprong van de hybride 
hengels in Spanje ligt. Daar heb je in de Middellandse Zee geen of 
nauwelijks getijdenwerking en wordt er dus niet geankerd gevist. 
Om werpgewichten zonder ankers zover mogelijk weg te kunnen 
zetten, gebruiken ze daar de off the ground worp. Dit is de reden 
dat deze hengel op dit type werpstijl is aangepast. Dat dit perfect 
werkt zag ik in 2021 tijdens het WK Korpsen in Albufeira waar de 
Spaanse ploegen de scepter zwaaiden met fantastisch snelle 270 
graden worpen met 4.25 meter lange hengels en slechts 140 gram 
maximaal werpgewicht.

Met de off the ground worp haal je beduidend meer 
afstand wanneer je met een hybride hengel vist.


