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TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE MILAN RINCK CAMERA SYTSE VAN DER HARST

Willem Mensen uit Zoetermeer is een gepassioneerd zeevisser en 
uitstekend werper. Vele scharren en gullen heeft hij in zijn leven al op de 
kant getoverd, maar toch loopt hij nog met een vraag rond. Een vraag 
voor Ed. Willem wil namelijk weten of je bij het strandvissen ook een 
werpreel kunt gebruiken en hoe je daar dan precies mee werpt.
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Zeevisser Willem Mensen wil graag leren werpen met een reel. Bekijk de video op www.hetvisblad.nl.
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v r a a g  h e t  a a n e
d 

STRANDVISSEN MET EEN REEL: KAN DAT?

T zoute als zoete waterkant. Dus 
wat kan ik hem nog leren?! Met 
zijn molens en strandstokken 
werpt hij immers met twee 
vingers in de neus ruimschoots 
voorbij de magische 100-meter-
grens en vangt hij meer vis dan 
de gemiddelde zeevisser.

THE ‘REEL’ THING
Al snel wordt mij echter 
duidelijk dat Willems vraag 
over het werpen met een reel 
gaat. Al doe ik dat aan zee 
tegenwoordig vanwege een 
slechte rug nog maar zelden; 
net als fietsen verleer je zoiets 
natuurlijk nooit! De benodigde 
reels en bijbehorende hengels 
heb ik bovendien nog steeds, 
dus waarom die niet onder 
het stof vandaan gehaald en 
gewoon maar eens richting 
Scheveningen rijden om ant-
woord te geven op deze Vraag 
het aan Ed?

ZEEREELS
Een paar Visbladen terug 
hebben we de vraag over het 

vissen met een reel op zoete 
roofvis al behandeld. Maar een 
werpreel voor zee is een totaal 
ander instrument dan het reel-
tje waarmee we in de polder 
pluggen en ander kunstaas 
richting de snoeken werpen. 
Al was het alleen al vanwege 
het formaat. De zogenaamde 
‘baitcasters’ voor kunstaas zijn 
namelijk kleiner en hebben 
een veel kleinere spoel dan de 
‘multipliers’ waarmee vooral 
Britse zeevissers en wedstrijd-
werpers enorme afstanden 
overbruggen met 150 gram 
werplood. Daarmee is meteen 
verklaard dat de werpreel voor 
het zeevissen vanaf de kust 
(surfcasting) zijn oorsprong 
vindt in Engelstalige landen.

oen de Visbladredac-
tie de e-mail van Wil-
lem Mensen naar mij 

doorspeelde, was ik in eerste 
instantie natuurlijk aange-
naam verrast en tegelijk reuze 
nieuwsgierig. Ik ken Willem 
namelijk al jaren van zowel de 

Deze maand geeft Ed een spoedcursus werpen 
met de reel. Voor zeevissers welteverstaan.

Tijdens het indraaien verdeel je 

de lijn met je duim over de spoel.

Bij de inworp klem je de 
spoel af met je duim.

cHEck DE VIDEo op WWW.HETVISBLaD.NL
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GEEN LIJNGELEIDER
De reel waarmee we vanaf de 
kust vissen, wijkt ook volko-
men af van de vertrouwde 
werpmolen. De spoel van een 
molen staat immers stil tijdens 
het werpen en indraaien, 
terwijl de spoel van een reel 
als een razende om zijn as 
draait als de lijn er van af zoeft 
en omgekeerd. En waar een 
molenbeugel met lijnrol of 
vinger-pick up heel eenvoudig 
de lijn over de molenspoel 
verdeelt, moet je bij een zoute 
werpreel zelf de lijn over de 
spoel verdelen. In tegenstelling 
tot de reeltjes voor het binnen-
water hebben werpreels voor 
zee namelijk geen lijngeleider. 
Dit omdat er bij een worp met 
zware werpgewichten zoveel 
kracht op de lijn en spoel 
wordt uitgeoefend, dat je die 

preel kiezen we echter een heel 
ander type strandhengel. Een 
korte, tweedelige stok met 8 tot 
10 (kleinere) ogen die meestal 
niet langer is dan 3,8 meter. 
Dankzij hoogwaardig grafiet is 
de onderste helft van de hengel 
(butt) keihard en moeilijk te 
buigen, terwijl de top naar het 
uiteinde toe door toepassing 
van meer buigzame vezels 
steeds soepeler wordt – een 
zogeheten ‘fast-taper’. En waar 
een hengel voor de werpmolen 
een degelijke vaste schroef-
reelhouder heeft, gebruiken we 
voor de werpreel speciale klem-
beugels waarmee je de reel op 
elke willekeurige plaats van de 
hengel kunt vastzetten.

30/00 – 40/00 NYLoN
Waar de werpmolen het grote 
voordeel heeft dat je door de 

steeds dunnere lijnen steeds 
verder werpt, gaat die vlieger 
voor gevlochten lijn op werp-
reels niet op. Die zijn onge-
schikt voor dunne, gevlochten 
lijnen: die snijden in en werp 
je met een reel niet of nau-
welijks verder dan een dunne 
nylonlijn. Voor de reel kiezen 
we dan ook veelal 30/00 tot 
40/00 mm nylon, waarmee je 
net zo ver werpt als met 20/00 
of 25/00 mm nylon op een 
molen. Dat maakt de reel met-
een ook meer geschikt voor 
het verre vissen op grotere 
vissoorten, die je in Britse wa-
teren vaker tegenkomt dan bij 
ons. Waar we voor de molen 
doorgaans voldoende hebben 
aan een voorslag (schokbreker) 
van 50/00 nylon, vraagt de reel 
omwille van de enorme krach-
ten die tijdens de worp op het 

met de gehele duim dient af 
te klemmen om te voorkomen 
dat de lijn voortijdig onder 
je duim slipt. Ruimte om de 
spoel met de gehele duim af 
te klemmen heb je nu een-
maal niet bij een reel met 
lijngeleider. We kunnen dus 
gerust spreken van significante 
verschillen. Nog los van het 
gegeven dat de snelste werp-
molen meer dan een meter lijn 
per slingerdraai binnenhaalt, 
terwijl de snelste reel het met 
hooguit 80 cm moet doen.

kLEMBEUGELS
Vissen en werpen doen we 
tegenwoordig in het geval van 
een molen veelal met 3-delige, 
buigzame (parabolische) hen-
gels in lengtes van vier tot vijf 
meter die zijn voorzien van 5 
tot 7 geleide-ogen. Voor de wer-

om de spanning geleidelijk op te bouwen, leg je het lood op de 
grond en maak je vervolgens een soort van ‘trek-stoot’ beweging.

Het lood ligt op het zand, op zo’n 

twee meter van de hengeltop.

Maak vervolgens een ‘trek-stoot-beweging’.
Bij een baitcaster kun je de lijn alleen met je 

duimtop afklemmen. Bij een werpreel voor 

aan zee doe je dit met heel je duim.

cHEck DE VIDEo op WWW.HETVISBLaD.NL
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werpgewicht en de lijn komen 
te staan om een voorslag van 
minstens 60/00, maar liever 
nog 70/00 nylon.

pRUIkENpRaaT
Bij hengels in combinatie met 
een werpmolen maken we in 
feite een korte, snelle worp. 
Door een korte krachtinspan-
ning komt er in één klap 
heel veel energie vrij. Bij het 
werpen met een reel bouwen 
we die kracht als het ware 
geleidelijk op. Een plotselinge 
aanvangssnelheid die onze 
werpmolen wel tolereert, zorgt 
er bij een reel namelijk voor 
dat je een ‘backlash’ of te wel 

een kolossale pruik werpt. 
Nog altijd de schrik van elke 
reelvisser.

TREk-STooT
Voor het werpen met de reel 
zetten we allereerst onze 
voeten op de wijzerplaat van 
de klok op circa 9.00 uur en 
11.00 uur. Dus in tegenstel-
ling tot een ‘molenworp’ meer 
haaks op het water. Willem 
heeft dit na wat oefenen snel 
door en legt zoals het hoort 
het lood haaks naar achteren 
en circa twee meter van het 
topoog op het zand, terwijl de 
hengel op de wijzerplaat naar 
13.00 uur wijst. De rechter-

hand houdt hij gestrekt 
naar achteren, terwijl hij 
met zijn duim de spoel van 
de reel afklemt. De linker-
arm is geheel gebogen en 
de linkerhand omklemt 
stevig het uiteinde van de 
‘butt’ (onderkant van de 
hengel). 
Het werpen wordt nu een 
soort van opgebouwde 
trek-stoot-beweging, die 
hier in dit artikel na-
tuurlijk erg moeilijk met 
foto’s is uit te beelden. 
Deze rubriek zou echter 
niet compleet zijn als we 
er niet ook deze maand 
weer een Visblad TV-
video bij zou hebben 
gemaakt. Die check je 
op www.hetvisblad.nl 
en daarin zie je de hier 

beschreven worp uitstekend in 
beeld gebracht. Willem kan nu 
verrekte aardig met een reel 
werpen dat was ook de opzet 
. De beroemde, en voor som-
migen zelfs beruchte, pendu-
lumworp laat Willem voor wat 
het is.

pENDULUMWoRp
Aangezien het werpen met 
lood en lijn (met haken en 
aas!) vanaf de grond niet altijd 
mogelijk is, bedachten de 
Engelsen een worp waarbij 
het werpgewicht in de lucht 
blijft hangen: de pendulum-
worp. Een worp die ik niet met 
woorden kan en ga uitleggen; 
daar is geen beginnen aan. 

De pendulumworp moet je op 
bewegend beeld zien en zeker 
niet zomaar op eigen houtje 
en met wellicht ondeugdelijk 
materiaal gaan uitproberen. 
Dat kan immers tot gevaar-
lijke situaties en hengelbreuk 
leiden.

HULp VaN DE ‘DSF’
Om de pendulumworp en 
het werpen met reels goed 
onder de knie te krijgen, is 
er eigenlijk maar één plek 
in Nederland en dat is de 
Dutch Surfcasting Federation, 
kortweg DSF. Deze bij Sport-
visserij MidWest Nederland 
aangesloten club van zeevis-
sers en (top)werpers leert je 
naast goed werpen vooral ook 
hoe je door middel van beter 
en anders werpen ook beter 
kunt vangen als de vis zich wat 
verder uit de kant bevindt. De 
club heeft een eigen website 
(www.dsf-surfcasting.nl), 
waarop je alle info vindt. Het 
is zeker de moeite waard om 
eens te gaan kijken als deze 
jongens trainen voor werp-
wedstrijden om te zien wat er 
allemaal met zo’n reel, maar 
ook met de werpmolen, moge-
lijk is. Je zult versteld staan.

EXTRa DIMENSIE
Willem Mensen kon ik in 
ieder geval tot tevredenheid 
antwoord geven op zijn vraag. 
Het antwoord op de vraag of 
een werpreel per se nodig is 
om in Nederland te kunnen 
zeevissen vanaf de kant, luidt 
volmondig ‘nee’. Onze zeevis-
sen vragen over het algemeen 
niet om extra dikke lijnen en 
extra grote aassoorten. Werpen 
met een reel moet je dan ook 
vooral zien als een andere en 
vooral heel leuke, zeg maar 
gerust elegante, manier van 
zeevissen waarbij de afwij-
kende vorm van werpen de 
extra dimensie is. Doe je dit 
en vind je dit leuk, dan ga je 
waarschijnlijk automatisch 
ook meedoen aan de werpda-
gen en werpwedstrijden van 
de DSF en heb je er zonder 
er erg in te hebben een hobby 
binnen een hobby bij gekre-
gen. Benieuwd geworden naar 
de Visblad TV-aflevering bij dit 
artikel? Ga dan gauw naar  
www.hetvisblad.nl. Veel kijk-
plezier!

De pendulumworp is lastig uit te leggen op papier. check dus snel de video op www.hetvisblad.nl.

kijk op www.hetvisblad.nl om te zien of 

Willem en Ed nog uit de knoop komen.

cHEck DE VIDEo op 
WWW.HETVISBLaD.NL


