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AAN DE HORIZON

Foto’s: Bram Bokkers

Aan de horizon 
ligt vis gestapeld

beter doorkomen. Is het wat verder 

te doen, dan zijn er de wat zwaar-

dere stokken met een gevoelige top 

nodig en juist weer een stuggere 

top voor als er veel stroming staat. 

Een afstandhengel met een zachte 

top zal bijvoorbeeld bij een zware 

stroming de aanbeten minder goed 

doorgeven dan een hengel met een 

wat ‘strakkere’ actie. De ‘te zachte 

hengel’ zal te veel doorbuigen en 

de beten zijn vervolgens niet goed 

waarneembaar. Soms kan dan een 

dunnere hoofdlijn de oplossing zijn, 

omdat de lijn minder stroom pakt en 

de top minder zal doorbuigen, maar 

in veel gevallen is een stuggere top 

de betere oplossing. Dit is een van 

de overwegingen waar je tijdens het 

vissen mee te maken krijgt en waar 

je een voor jouw specifieke omstan-

digheden passende oplossing bij 

moet zien te vinden. 

DE HENgEl
Over de actie van de hengel in zijn 

totaliteit zijn de meningen sterk ver-

deeld. In mijn team vist bijvoorbeeld 

de helft graag met een lichte, strakke 

hengel; over het algemeen zijn dit 

de wat kleinere vissers, met een wat 

minder fors postuur. Kun je de hen-

gel echter wat beter ‘mannen’, dan 

is naar mijn idee een hengel met 

wat meer ‘body’ beter geschikt om 

verre worpen te maken. De persoon 

in kwestie zal zelf moeten aanvoe-

len waar hij (of zij!) het lekkerst 

mee uit de voeten kan. Een goede 

afstandshengel heeft allereerst een 

goede balans. Het meeste gewicht 

moet bijvoorbeeld niet te veel op 

de voorkant van de hengel han-

gen; dit kost veel kracht en moeite 

tijdens een inworp en het hindert de 

werper om er de juiste snelheid in 

te krijgen. De visser moet bovendien 

de hengel het werk kunnen laten 

doen, daar is de hengel immers ook 

voor ontwikkeld. Het klinkt mis-

schien vreemd, maar als je een ‘te’ 

zware hengel niet rond kunt krijgen, 

heeft het weinig zin om dit verder 

te proberen en kun je beter een wat 

lichtere stok aanschaffen. Goed 

werpen is ook een gevoelskwes-

tie. Een inworp bouw je op door 

de hengel eerst krom te trekken, 

en na tweederde van de worp het 

extraatje te geven waardoor je het 

lood verder kan ‘afvuren’. Voor de 

lengte van de hengel geldt eigenlijk 

hetzelfde als voor het gewicht. Kijk 

voor jezelf eerst eens wat je aankunt 

en schaf beslist geen stok aan die je 

niet goed rond kunt trekken. Dat een 

ander met die hengel richting Dover 

weet te geraken, is immers beslist 

geen garantie dat jij dat ook kunt!

 

DE mOlEN
Zeker zo belangrijk bij het maken 

van een geslaagde worp is een 

goede molen, waar de lijn moeite-

loos afloopt bij het inwerpen. Om te 

beginnen is het een voordeel wan-

mAtERIAAl
Het materiaal dat je gebruikt is een 

niet te onderschatten factor bij het 

inwerpen. Zelf steek ik als wedstrijd-

visser in Nederland diverse types 

hengel in mijn foedraal wanneer ik 

naar de waterkant ga. Zo gebruik ik 

bijvoorbeeld een zogenaamde ‘Mul-

titip’ met verwisselbare toppen voor 

het vissen op korte afstand. Hiermee 

kun je, net als bij het feedervis-

sen op zoet water, naar gelang de 

stromingen of het werpgewicht, de 

glastop aanpassen zodat aanbeten 

Hoe minder aas, 

hoe verder je 

komt.

We kennen allemaal die ene uitzondering die de regel 
bevestigt: terwijl de meeste deelnemers de vis heel ver weg 
zoeken, wordt de wedstrijd gewonnen met een paar botjes 
die vlak voor je voeten werden weggepeuterd. Inderdaad, 
zo gaat het soms, maar zeker niet altijd! Wie vanaf onze 
stranden een visje wil vangen, moet namelijk een flink eind 
kunnen werpen want vaker nog moet de vis van ver gehaald 
worden. Soms zelfs van héél ver! Kees Westdorp (werpend) 
en Bram Bokkers (fotograferend) laten zien dat naast 
werptechniek ook het materiaalgebruik van belang is om 
zulke worpen te maken.

Wie gooit het verst? Deze vraag 

stellen veel strandvissers 

zichzelf als ze om wat voor reden 

dan ook aan een strand, dijk of pier 

staan te vissen. Ze hebben immers 

in de gaten dat de verre werpers 

vaak de meeste vis binnenhalen. 

Daartoe vinden discussies plaats 

over het materiaal, maar ook over 

het inwerpen zelf. ‘Welke hengel of 

molen gooit verder?’ hoor je dan 

wel eens. Dit zijn vragen waar veel 

kantvissers zich mee bezighouden. 

Doet het er wérkelijk toe welke 

hengel je gebruikt en welke molen 

je daarop schroeft? Welke factoren 

spelen er nu eigenlijk echt een rol? 

En levert dat ook daadwerkelijk 

meer vis op dan je buurman? 

In de praktijk is het gebruik van 

goed materiaal nog geen garan-

tie voor een verre inworp en bij 

gelijk(waardig) materiaal gooit de 

een toch verder dan de ander met 

diezelfde combinatie. Laten we die 

factoren eens op een rijtje zetten.

Soms kun je beter 

een wat lichtere 

stok aanschaffen 

die je wél rond 

kunt trekken bij de 

inworp
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neer de molen over een kruislings 

opwindmechanisme beschikt, zeker 

bij het vissen met een gevlochten 

lijn. Dit mechanisme zorgt ervoor 

dat de lijn ietwat ‘dwars’ over elkaar 

wordt opgespoeld en niet naast 

elkaar, want in dat laatste geval kan 

de lijn ‘tussen’ de onderliggende lijn 

klem gaan zitten en is het wachten 

op een fraaie pruik een kwestie van 

minuten, zeker bij een gevlochten 

lijn. Maar ook bij een nylon lijn of 

‘mono lijn’ zal de lijn gemakkelijker 

van de spoel aflopen en minder 

snel klitten of haperingen veroor-

zaken wanneer de molen kruislings 

opspoelt. Ook de weerstand die 

de lijn oploopt is van belang. Met 

betrekking tot weerstand waarmee 

de lijn van de molen loopt is met 

name de vulling van een spoel 

belangrijk. Is deze te weinig opge-

vuld dan zal de lijn bij een verre 

worp te snel afremmen doordat de 

molenrand vrijkomt en de lijn daar 

voortdurend langs schuurt. En dat 

betekent extra wrijving en dus weer-

stand. Zorg dus dat je molenspoel 

goed gevuld blijft. Ook wanneer 

je hier en daar eens wat lijnverlies 

oploopt, moet je de vulling blijven 

checken. 

 

DE lIjN
Bij het maken van verre worpen is 

de lijn zeker zo belangrijk als de hen-

gel of de molen. Bij het kiezen van 

een lijn moet je jezelf afvragen waar 

je voor kiest. Dit is van veel omstan-

digheden afhankelijk. Ook onder de 

wedstrijdvissers zweren sommigen 

bij een gevlochten lijn. Vistechnisch 

zijn er natuurlijk pro’s en contra’s, 

maar laten we ons beperken tot het 

ingooien zelf.

Simpel gezegd gooit een monolijn 

van dezelfde dikte in principe verder 

dan een gevlochten lijn. Het verschil 

is dat een gevlochten lijn natuurlijk 

vele malen sterker is en vaak ook 

slijtvaster, dan een nylonlijn. Maar 

ook duurder!

Met de gevlochten Crystal van Fire-

line kun je tegenwoordig enorme 

afstanden overbruggen. Deze is er 

tot in de diameter 4/00 en daar kan 

bij het inwerpen echt geen mono 

tegenop. Als je een 20/00 Dyneema-

lijn neemt, kun je deze qua trek-

kracht vergelijken met 35/00 nylon 

en tevens vallen deze qua werpaf-

stand in dezelfde categorie. 

Maar wanneer gebruik je bij de 

kantvisserij nu ‘ouwerwets’ nylon en 

wanneer een gevlochten lijn.

Voor gemiddelde omstandigheden 

zou ik hier een gevlochten lijn advi-

seren omdat deze slijtvaster is en 

Lijn en molen 

moeten tiptop in 

orde zijn, wil je ver 

komen

Denk bij het kiezen 

van een dunne 

hoofdlijn aan een 

goede voorslag!
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daardoor ook gemakkelijker zonder 

voorslag gebruikt kan worden. Ga 

je dunner -en vooral wedstrijdvis-

sers zullen op vlakke stranden soms 

18/00 mono gebruiken- dan neemt 

het verschil in afstand soms schrik-

barend toe. Je moet mijns inziens 

toch wel denken aan zo’n 25 meter 

verschil bij 5/00 verschil in lijndikte. 

Ga je naar een dunnere gevlochten 

lijn, neem dan een goede gecoate 

lijn die ook goed rond is. Persoonlijk 

vind ik de Spiderwire daar bijzonder 

geschikt voor. Sommige Dyneema’s 

zijn vrijwel plat of nemen vocht op. 

Dit remt gewoon af bij het inwerpen. 

Denk er bovendien aan dat een 

goede voorslag noodzakelijk is wan-

neer je voor een dunnere nylon of 

Dyneema kiest. Gebruik minimaal 

50/00 nylon of 22/00 gevlochten lijn 

om zo de kracht van de inworp op te 

vangen. 

HEt lOOD
Het lood verdient natuurlijk alle 

aandacht. Let erop dat het lood-

gewicht moet worden afgestemd 

op de hengel. Toen ik nog in een 

hengelsportwinkel werkte, zag ik 

soms vissers, waarvan ik wist dat ze 

een K2-hengel hadden, lood op de 

toonbank leggen van niet zwaarder 

dan 130 of 150 gram. ‘Zwaar zat’, 

vonden ze. Wie ver wil gooien, 

mag er zo niet over denken. Als het 

loodgewicht niet overeenkomt met 

wat de hengel aankan, kun je gooien 

wat je wilt, maar zal de hengel 

nooit zijn werk doen. Het katapult-

effect moet er wel zijn anders zijn 

flinke werpafstanden onhaalbaar! 

Bovendien kan het gebruik van 

zwaarder lood onder bepaalde 

omstandigheden van grote waarde 

zijn. Wanneer er bijvoorbeeld veel 

aas wordt gebruikt of wanneer je te 

maken hebt met zware tegenwind, 

heb je gewoon massa nodig om het 

geheel op snelheid te krijgen en op 

snelheid te houden. Denk maar eens 

aan het vissen op gul. Als je met vijf 

of zes dikke pieren op een onderlijn 

vist, zal het lood minimaal 170 gram 

moeten zijn om een acceptabele 

worp te realiseren. Des te minder 

aas je gaat gebruiken (of bij minder 

wind) des te minder tegenweerstand 

je hebt voor het maken van een 

perfecte worp. 

Ik werd ooit Nederlands kampioen 

op het strand van Cadzand door 

onder ideale omstandigheden 

(weinig wind en een vlak strand) een 

hele dunne nylon te gebruiken met 

een minimale aasaanbieding. Hier-

door kwam ik op een afstand waar 

op dat moment niemand bij kon. 

Inderdaad: soms zijn dan een paar 

worpen midden in de vis voldoende 

om een wedstrijd te beslissen. De 

iets dikkere lijn en dat extra piertje 

op de haak leverde ik graag in om 

wat verder te kunnen gooien. Die 

dikke lijn en meer pieren leverden 

mijn buren veel minder vis op. 

HOmpEN
Hier in Nederland worden heel 

weinig aasclips gebruikt , maar 

aan de overkant van de Noordzee 

clippen de wedstrijdvissers hun aas 

vrijwel altijd. Aangezien wij over 

het algemeen met minder aas op de 

haak vissen, waardoor het verschil 

in afstand al minder wordt, zal het 

clippen in onze omstandigheden 

veelal minder lonend zijn. Tenzij je 

op stekken zoals de Nieuwe Water-

weg gericht op gul vist en dus veel 

aas gebruikt.

In een enkel geval zul je een clip 

kunnen gebruiken wanneer de vis 

ver weg zit, maar de realiteit is hier 

vaak anders omdat de gul vaak zo 

dicht onder de kant te vinden is 

dat het clippen ook weer overbo-

dig wordt. Afgelopen jaar ben ik in 

Gambia voor het eerst geconfron-

teerd met de grote voordelen van 

het clippen van aas. We visten daar 

met grote garnalen. Als je deze 

’hompen’ aas niet clipte, dan zag je 

het aas bij het vertrekken van het 

lood al dwarrelen en voelde je al aan 

je klompen dat het niet goed kwam. 

Het zou leuk zijn om hier eens wat 

uitgebreider op in te gaan in een 

volgend artikel, maar neem van mij 

aan dat clippen in Nederland over 

het algemeen niet zo veel vis meer 

oplevert. 

AfHANkElIjk
Het maken van verre worpen is niet 

altijd eenvoudig. Maar wanneer 

je rekening houdt met een paar 

belangrijke factoren en die ook goed 

toepast, kun je ver komen. Wel blijft 

het al dan niet behalen van grote 

afstanden sterk afhankelijk van 

de omstandigheden. Soms zullen 

Een spoel moet 

altijd goed met lijn 

gevuld zijn!

hierboven genoemde factoren onder 

bepaalde omstandigheden niet te 

realiseren zijn. Je kunt bijvoorbeeld 

in de Waterweg niet met een dunne 

lijn vissen, want dan raak je veel 

onderlijnen kwijt. Verder is natuurlijk 

de juiste opbouw van een worp met 

een goede techniek erg belang-

rijk voor het halen van een mooie 

afstand. Dit is een aspect dat je met 

gevoel moet aanpakken en dat je in 

de praktijk of met werplessen zult 

moeten aanleren. 

Al die deels aan te leren factoren 

samen, maken dat je op den duur 

beslist verder zult leren gooien en 

zo aan mogelijkheden wint om je 

mede-vissers vóór te blijven.

Kees Westdorp

Kies het lood dat 

de hengel aankan 

en vaak ook nodig 

heeft!

Met clippen kom 

je in theorie wel 

verder, maar in de 

praktijk blijkt dat 

het weinig wordt 

toegepast.


