
 
 
Hengels voor de visvakantie.  
Tijdens de visvakantie gaan we bootvissen en strandvissen en forelvissen.  
Hier heb je verschillende hengels voor nodig. 
  
Wat heb je nodig?  
 
De boothengel  
De boothengel is een korte hengel tot zo maximaal 3 meter. Deze wordt alleen gebruikt voor het vissen vanaf een 
boot. Je hoeft er dan immers niet mee te werpen en je zit je medevissers niet in de weg vanwege de lengte. Vanaf de 
wal heb je echter helemaal niets aan een boothengel!  
Boothengels zijn goed betaalbaar voor nog geen € 20 heb je al een boothengel. De boothengel gebruik je op kamp 
één keer, wanneer we gaan bootvissen. Heb je geen boothengel dan kan je een boothengel inclusief molen op de 
boot huren . De kosten daarvan zijn € 10.  
De strandhengel  
Een strandhengel is een stevige hengel van ongeveer 4 meter lang (minimaal 3.60 m.). De strandhengel wordt 
gebruikt voor het passief vissen (naar topje staren om te zien of je beet hebt) vanaf het strand. Het voordeel van 
deze hengel is de lengte: hierdoor kun je met zwaar lood grote afstanden overbruggen, hetgeen op het strand vaak 
een noodzaak is. Het werpgewicht van een strandhengel ligt vaak tussen de 100 en 200 gram. Dit wil niets meer 
zeggen dat dan je met 200 gram lood met volledige kracht zonder dat de hengel breekt. Je kunt aan het strand ook 
wel een heavy feederhengel of stevige karperhengel gebruiken, zorg dan wel dat je zelf loodgewichten bij je hebt die 
bij het werpgewicht van je hengel passen (wij hebben alleen lood van 160 gram), zodat je niet bij de eerste worp je 
hengel al in stukken gooit. Een goedkope strandhengel heb je al voor minder dan €40 (soms incl. molen). 
Strandhengels zijn niet te huur!  
Hengelsteun  
Omdat je aan strand met je hengeltop omhoog vist, is een hengelsteun onmisbaar. Dat kan een driepootsteun zijn, 
deze staan stevig en is dus goed te gebruiken, maar een één poot hengelsteun wordt ook veel gebruikt. Als je maar 
iets hebt waar je je hengel tegen aan kunt zetten.  
De molen 
Een werpmolen voor zeevissen is een grote, sterke en werpmolen van 
zoutbestendig materiaal. De molenspoel moet groot, hoog en breed zijn en 
plaats bieden aan minstens 200 meter vislijn van 35/00 dikte. De molen die je 
gebruikt voor het bootvissen en strandvissen zijn het zelfde, dus aan 1 
molen heb je voldoende. Deze zet je bij vissen vanaf de kant op je 
strandhengel en tijdens het boot vissen op je boothengel. Er zijn al 
strand/boot-molens voor minder dan €20.  
Tip: kijk eens op Marktplaats.nl, waar veel hengelsportmateriaal wordt 
aangeboden.  
Hoe zit het met forelvissen?  
We gaan één dag forelvissen. Als je een feeder-, spin- of andere niet te zware werphengel hebt, mag je deze 
meenemen. Anders kan je hier een hengel voor huren bij de forellenvijver, de prijs hiervan bedraagt €6.50.  
Hoe zit het met onderlijnen en andere benodigdheden?  
De staf deelt voor iedere vorm van vissen de geschikte onderlijn uit tijdens het kamp. Ook krijg je  
geschikt lood en aas. Bij verlies van je onderlijn kan je extra lijnen tegen kostprijs verkrijgen bij de staf. Dit geldt ook 
voor lood en andere benodigdheden.  
Heb je nog vragen?  
Op het kamp leert de staf je van alles over vissen. Je hoeft dus geen ervaring te hebben!  
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