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Als ik mijn exemplaar van Zee-

hengelsport in de bus vind, lees 

ik normaal altijd eerst alle artikelen 

en komen de vaste rubrieken zoals 

Dé Fieldtest als laatste aan de beurt. 

Toevallig had ik die dag heel weinig 

tijd, zodat ik mijn magazine maar 

eens vlug door bladerde. Hoe het 

komt, weet ik niet, maar plots viel 

mijn oog op de foto van die Penn 

stok op de pagina van Dé Fieldtest 

en tot mijn grote verbazing zag ik 

mijn naam staan als tester. Het is 

zeker zes jaar geleden, dat ik me 

inschreef als tester en dus dames 

die mijn naam trokken: dank u!

Multi-inzetbare zeebaarsset van Penn
De drie fieldtesters die namens ons magazine met een Penn 
TRQ-spinhengel van 270 cm ‘moesten’ vissen, met daarop 
een Battle volledig metalen molen in de 6000-uitvoering, 
eveneens van Penn, plus een bijgeleverde Dyneemalijn, 
hadden in zoverre pech dat zij hun rapport half mei j.l. 
al dienden in te leveren. En dan moet het baarsseizoen 
natuurlijk eigenlijk nog beginnen…

De twee abonnees en één door 

de redactie gekozen auteur 

toonden zich echter van hun cre-

atieve kant en maakten optimaal 

gebruik van hun testmaterialen. 

Dat leidde tot de volgende drie 

testrapporten:

Waar voor je geld!
Het oordeel van abonnee-fieldtester Joseph Ory

En voor de lezers die zich ooit 

inschreven, blijf hopen!

TOeval
Al gauw kreeg ik een briefje in mijn 

bus, dat de pakjesdienst was langs 

gekomen en dat ik er niet was; ze 

zouden de volgende dag opnieuw 

langs komen en dat gebeurde ook. Ik 

moest aftekenen voor twee pakjes: 

een lange doos en een kleinere 

doos. En daaruit kwam het te testen 

materiaal: een Penn TRQ-spinhengel 

van 270 cm, met een Battle, een vol-

ledig metalen molen in de 6000-uit-

voering, eveneens van Penn.

Toeval of niet, maar ik ben sinds 

jaar en dag een liefhebber van Penn 

materiaal. Zo heb ik drie stokken uit 

de Overseas serie, vier Penn reels 

en nog wat klein materiaal van deze 

gerenommeerde fabrikant.

Maar ik beloof u: ik probeer zo 

objectief mogelijk te zijn voor dit 

verslag, want het is zeker en vast 

de opzet mijn medelezers eerlijk te 

informeren.

Nu, wat me dadelijk opviel, is dat 

de visstok niet geleverd wordt in 

de bekende koker van Penn waarin 

ik de hengels uit de Overseas serie 

geleverd kreeg. Niet dat het bijgele-
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verd foedraal niet goed is, maar dat 

viel me dadelijk op…

Verder bleek het een prachtig 

ogende stok, mooi afgewerkt, met 

degelijke ogen en reelhouder.

De bijgeleverde Battle is een zeer 

soepel lopende molen, prachtig van 

model en afwerking en geleverd 

met een reservespoel. Eigenlijk niet 

meer of niet minder dan dat ik van 

Penn gewoon ben. Op één spoel had 

de leverancier Pure Fishing als extra 

service een gevlochten Dyneemalijn 

van Penn gespoeld en op de tweede 

spoel wikkelde ik zelf een nylon lijn, 

Berkley Big Game.

vuurPrOef
Met de club ging ik vissen op de 

Grevelingen en dat zou dus de 

vuurproef worden voor het te testen 

materiaal. Ik monteerde een pilker 

van 80 gram als gewicht en begon 

te vissen. Al vlug kwamen bij het 

inwerpen de prachtige eigenschap-

pen met dit materiaal naar boven: 

met een lichte handbeweging kon ik 

die 80 gram moeiteloos ver wegzet-

ten. Na een uur vissen was er echter 

nog geen staart aan boord en helaas 

bleef dat ook de rest van deze dag 

zo. De visserij was ronduit slecht, 

zoals dat overigens het afgelopen 

voorjaar vaker het geval was. Dat 

had echter alleszins niets met het 

materiaal te maken, want dat is echt 

een plezier om mee te vissen.

Een paar mede-vissers hadden dat 

ook al snel in de gaten en dus heb ik 

ook hen met ‘mijn’ hengel en molen 

laten vissen. Van beide vissers kreeg 

ik hetzelfde te horen: prachtig mate-

riaal. Een van beide vissers gaf zelfs 

aan zeker zo’n Penn Battle molen 

te gaan aanschaffen. Maar wat wil 

je ook: dat is een soepel lopende 

molen, met een fatsoenlijke inhaal-

snelheid en een werkelijk perfecte 

draadoplegging.

Uiteindelijk monteerde ik uit arren 

moede maar een haringonderlijn en 

ja hoor: er kwamen verschillende 

mini harinkjes aan boord. Zelf van 

een visje van amper 10 cm kreeg ik 

op de top van de TRQ-spinhengel 

een duidelijke beetregistratie. Deze 

kleintjes werden onmiddellijk terug 

gezet en ik vroeg ze volgend jaar 

terug te komen als ze wat groter zijn. 

Na afscheid genomen te hebben van 

onze vriend en schipper Willem van 

ms. Hendrik II zijn we richting thuis 

vertrokken zoals we ook gekomen 

waren, zonder vis. Toch waren er 

drie tevreden vissers: niet over de 

vangsten, maar over het geteste 

materiaal…

De lOTTO geWOnnen?
Voor de volgende test ging ik met 

de boot van mijn vriend Fons die 

tevens ook een van mijn vaste 

vismaats is de Oosterschelde op, 

richting Colijnsplaat. Deze keer mon-

teerde ik een pilkertje van 100 gram 

en na een halfuurtje van prach-

tige, soepele worpen kreeg ik een 

aanbeet. Probleemloos tilde ik even 

later een scholenbaarsje van 31 cm 

(netjes terug gezet) aan boord. Fons, 

die tot dan nog niet door had dat ik 

met ander materiaal aan ’t vissen 

was, reageerde met: “Wat is dat 

voor iets, net de Lotto gewonnen?” 

Op mijn antwoord dat deze hengel 

en molen moesten getest worden 

voor Zeehengelsport, antwoordde 

hij veelzeggend: ”Ge moet niet 

schoon zijn om geluk te hebben, 

maar het helpt”. Ook hij viste overi-

gens een uurtje met de Penn-set en 

ook hij was een en al lof.

Later verkasten we naar de voet van 

de Zeelandbrug om daar ook nog 

een paar uur te vissen. Fons ving 

daar aan de combinatie nog een 

baars van 34 cm (ook weer netjes 

terug gezet) en de laatste twee 

uur van onze vistijd viste ik zelf en 

haalde ik er nog eentje van 35 (ook 

netjes teruggezet) en 41 cm (mee-

genomen om thuis van te genieten) 

op.

Zowel Fons als ik waren echt verrast 

hoe het materiaal reageerde op de 

aanbeten, echt een plezier om mee 

te vissen. En oh ja, de laatste twee 

uur had ik de spoel met Berkley 

nylon gemonteerd en ondervond 

eigenlijk geen verschil. Natuurlijk 

voelden de aanbeten iets anders 

aan, maar het materiaal reageerde 

ook nu perfect.

COnClusies
Na deze eerste twee bootvistrips 

ben ik nog vanaf de golfbrekers 

van Raversijde gaan vissen, zowel 

met de Dyneema van Penn als met 

het Big Game nylon van Berkley en 

afwisselend met pilkers van 80 en 

100 gram en ander kunstaas. Helaas 

kwam er geen staart uit, maar ik heb 

opnieuw heerlijk staan smijten.

Op 15 juni was ik terug op de 

golfbrekers van Raversijde en rond 

10.00 uur maakte ik daar mijn eerste 

worpen. Pas tegen de avond kreeg 

ik met hoogwater en aan een pilker 

van 80 gram dan eindelijk een aan-

beet. Een baarsje van 22 cm kwam 

uit het water, netjes onthaakt en 

terug in zee gezet. 

Daar ik vanaf 20 juni in verlof ga en 

mijn vrouw heb beloofd onze vakan-

tie zonder vissen door te brengen, 

was dit dus mijn laatste test.

Al met al kon ik de volgende conclu-

sies trekken:

De visserij in mei en begin juni was 

ronduit matig, met slechts één maat-

se zeebaars als resultaat van vele 

uren actief werpen en binnenvissen.

De TRQ van Penn is zondermeer een 

zeer goed in de hand liggende en 

héél goed werpende spinhengel, die 

je probleemloos ook voor andere 

technieken kunt gebruiken. De 

2,70 meter lange hengel is prachtig 

afgewerkt en oogt ook buitenge-

woon fraai. Hier in België zegt men: 

“Ge krijgt waar voor zijn geld!” Deze 

hengel is zijn winkelwaarde van ca. 

€ 190,- meer dan waard.

Zelfs op de fraaie 

Grevelingen zijn er 

van die dagen…

Zowaar toch nog 

enige baarsjes, 

waaronder een 

maatse die 

meeging voor de 

pot.

En dE gElukkigE is…
Nu deze fieldtest is afgerond, kunnen wij een vierde Penn set beschikbaar beschikbaar stellen aan een 

abonnee die wij uit ons abonnementenbestand hebben geloot als gelukkige winnaar. De dames van onze 

Lezers Service trokken dit keer de naam uit de hoge hoed van de heer F. van der Bulcke uit Oudenaarde.

Hij heeft inmiddels zijn hengel, molen en Dyneema met een totale adviesverkoopprijs van zo’n € 438,- thuis 

mogen ontvangen. Zo maar, gratis en voor niets. Cadeautje van Pure Fishing, in Nederland en België verde-

ler van o.a. Penn en Zeehengelsport.

De Battle is zoals eigenlijk alle werp-

molens van Penn een zeer soepel 

draaiend stukje techniek, met een 

perfecte slip en zeer goed passend 

op de testhengel. De molen is mooi 

van uitzicht (het oog wil ook wat) en 

legt de draad perfect op de spoel.

Van de bijgeleverde gele Dyneema 

van Penn kan ik eigenlijk niet veel 

zeggen. Ik ondervond geen verschil 

met de andere gevlochten lijnen die 

ik gebruik(te), al moet gezegd wor-

den dat hij een geweldige trekkracht 

heeft voor zo’n kleine diameter.

Ik kan u verzekeren dat ik deze 

conclusies niet zeg en schrijf als 

Penn-liefhebber, maar als visser en 

ik hoop zo’n eerlijk mogelijk relaas 

gedaan te hebben…

Joseph Ory

Op de Visma die eind maart j.l. 

in de Rotterdamse Ahoyhallen 

plaats vond, werden namens Pure 

Fishing o.a. vol trots de Penn Battle 

BTL 6000 werpmolen gepresenteerd 

en de 270 cm lange TRQ 60-120 

spinhengel. En laat nu juist die 

hengel en molen de zeebaarsset vor-

men die Peter Dohmen mij vraagt te 

testen namens Zeehengelsport…

Dat is op zich natuurlijk geen straf 

Fieldtester namens 

de redactie Bram 

Bokkers is er 

hélemaal klaar 

voor!

vernieuwende zeebaarsset
Het oordeel van fieldtester namens de redactie Bram Bokkers

en al twee dagen later wordt alles 

netjes bezorgd en pak ik de pakket-

jes nieuwsgierig uit. 

Penn TrQ sPin
Bij dat uitpakken valt me meteen 

het lichte gewicht (290 gram) van 

de hengel op, die vervaardigd blijkt 

te zijn op basis van HR carbon. Dat 

geringe gewicht is vanzelfsprekend 

een groot voordeel wanneer je een 

aantal uren met zo’n hengel staat te 

gooien. De hengel met een vislengte 

van 270 cm bestaat uit twee delen, 

met een transport lengte van 

140 cm. De blank is mat zwart en 

is voorzien van zwarte wikkelingen 

met een gouden randje. Het oog wil 

ook wel wat, ik hou hier wel van. 

Acht FUJI alconite (zoutwater) ogen 

moeten zorgen voor de lijngeleiding. 

Ook de kunststof reelhouder is van 

FUJI. Het wat lange handvat (boven 

en onder de reelhouder) lijkt me erg 

praktisch. Zeker bij het drillen van 

een grotere vis is zo’n gedeeld, lang 

handvat een voordeel. Het zwarte 

koontje achterop de hengel vind 

ik minder mooi; dat is van plastic 

en ziet er wat goedkoop uit. Er zijn 

echter meer merken die met zo’n 

kunststof cone werken en het zal 

dus wel een kwestie van smaak zijn. 

De hengel voelt strak aan en heeft 

een matige topactie. Wanneer ik op 

internet ga zoeken, blijkt dat de Penn 

TRQ spin vier uitvoeringen kent: 

30 tot 80 gram en 60 tot 120 gram 

en beide gewichtsklassen in lengtes 
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En dE gElukkigEn zijn…
Uit ons bestand aan abonnees die zich bij onze Lezers Service hebben opgegeven als potentiële fieldtesters, werden dit keer 

de namen geloot van de heren j.g. van Hulst uit kruiningen en E.j. van der Ham uit zoetermeer.

Beide fieldtesters hebben inmiddels de hengel + molen thuis mogen ontvangen en zijn er zodra het nieuwe seizoen begon 

mee het water op gegaan. Datzelfde geldt voor onze auteur Pieter Beelen, die wij hebben gevraagd dit materiaal namens de 

redactie aan een praktijktest te onderwerpen. Deze drie fieldtesters zullen uitgebreid rapporteren oven hun bevindingen in 

Zeehengelsport no. 7/2011, de uitgave die eind oktober a.s. zal verschijnen. Dan laten wij u meteen ook weten welke abonnee 

van Zeehengelsport wij kunnen gaan verblijden met een 

vierde strandhengelset van Shimano. Zo maar, cadeautje 

van Zeehengelsport en Shimano.

Inmiddels zijn er ook weer drie 

nieuwe fieldtesters aan de slag 

gegaan en zij zullen de dit seizoen 

geïntroduceerde Aerlex 8000 XSA 

strandmolen van Shimano gaan 

testen, in combinatie met een Force-

master 425 BXH strandhengel. Een 

complete strandset van Shimano 

dus!

De Aerlex molen is een klassieker, 

die menig strand- en bootvisser 

van respectievelijk 270 cm en 

300 cm.

De door mij te testen hengel valt in 

de lichtste categorie voor werpge-

wichten van 60 tot 80 gram.

Penn BaTTle BTl 6000 
WerPMOlen
Eenmaal uit de doos straalt de Bat-

tle molen uit dat het een krachtige, 

degelijk uitgevoerde, maar sportief 

ogende molen betreft, die zo op het 

eerste oog wel tegen een stootje 

kan. En dat is geen overbodige luxe 

bij de zeebaarsvisserij. De body 

blijkt volledig van metaal te zijn en 

daardoor heeft de molen een relatief 

hoog eigen gewicht: 610 gram. Ook 

de beugel is dik en ziet er degelijk 

uit. De spoel is van aluminium en er 

worden er twee van meegeleverd; 

superhandig wanneer je snel van 

lijndikte wilt veranderen. Op de 

spoel staat aangegeven hoeveel 

lijn erop kan van een bepaalde 

dikte. Het blijkt een diepe spoel. Bij 

een diameter van 41/00 kan er nog 

steeds 258 meter op! De opgegeven 

inhaal snelheid is 5.6:1 en dat wil 

zeggen: ongeveer 100 cm bij één 

volledige omwenteling. Zes plus één 

rvs-kogellagers moeten het zaakje 

draaiende houden. De slip schijnt 

er niet om te liegen, wanneer ik de 

beschrijving lees. (HT-100 tm drag 

systeem, 20 lb op 9 kg). De slinger 

beschikt over een groot handvat, 

dat moeilijk te missen is. De op het 

internet opgezochte nadere infor-

matie leert me dat deze Penn Battle 

leverbaar is in zeven verschillende 

modellen (2000, 3000, 4000, 5000, 

6000, 7000, 8000).

Op het eerste gezicht bevalt de 

molen me wel. De ‘Battle’; een 

stoere molen met een stoere naam. 

Maar vanzelfsprekend kan ik pas 

écht een oordeel vormen tijdens een 

aantal kunstaassessies in het gebied 

van de Europoort.

PrakTiJk
Wanneer ik op zeebaars vis, doe 

ik dit altijd vanaf de kant. Na het 

monteren van een stuk plastic met 

een loodkop van 18 gram, werp 

ik vervolgens zo ver mogelijk in. 

Ik ben bepaald niet ontevreden 

over de werpafstand, aangezien de 

lengte van de hengel maar 270 cm 

bedraagt. Zélf vis ik met plastic 

vanaf de kant met een hengel van 

330 cm. Deze lengte werpt makkelij-

ker en verder. De met deze kortere 

stok gerealiseerde afstanden liegen 

er echter niet om. Er bestaat al een 

300 cm uitvoering van de TRQ spin 

en ik zou zo zeggen: “Laat die 330 

cm stok maar komen”. Dat geldt dan 

overigens specifiek voor de door mij 

toegepaste manier van kantvissen, 

want wanneer je vanuit de boot met 

kunstaas vist op zeebaars is een 

lengte van 270 cm natuurlijk juist 

perfect.

Tijdens het binnen vissen voel ik de 

shad mooi over de bodem lopen. 

Ook hierover geen klagen! Dankzij 

de hoge inhaalsnelheid vist deze 

Battle BTL 6000 werkelijk heerlijk. De 

slip geeft geleidelijk lijn en is af te 

stellen tot in de kleinste details. 

Wanneer ik een wat zwaardere plug 

(50 gram +) aan mijn lijn knoop, 

werpt de hengel al helemaal prima 

en vist hij nóg lekkerder binnen. 

Voor dergelijke gewichten is deze 

hengel dan ook echt ontworpen. 

Ook een oppervlakteplug met het 

juiste gewicht laat zich prima binnen 

vissen. Persoonlijk geef ik bij deze 

visserij de voorkeur aan een nog 

iets stuggere topactie, maar ook dat 

is natuurlijk vooral een kwestie van 

smaak.

allrOunD
Ik beschouw mezelf als een allround 

sportvisser, waarbij ik veel van mijn 

vistijd besteed aan het vissen op 

roofvis in het zoete. In de TRQ spin 

en de Battle herkende ik meteen een 

uiterst geschikte set voor deze vis-

serij. In de praktijk bleek dit ook zo te 

zijn. Grote pluggen lieten zich prima 

werpen en binnenvissen, maar ook 

een bull dawg van 100 gram en 

een zware spinnerbait bleken geen 

enkel probleem. Voor de spinnerbait 

is een molen met een langzamere 

inhaalsnelheid echter wel gewenst, 

vanwege de grote weerstand van dit 

kunstaas. Bij het vissen met de bull 

dawg die minder weerstand biedt, 

was de hogere inhaalsnelheid van 

de Battle BTL 6000 juist weer een 

feest.

De TRQ spinhengel voelt in eerste 

instantie strak aan, met een matige 

topactie. Wanneer er echter grotere 

druk op de hengel komt, buigt deze 

door tot in het handvat en blijkt het 

toch een meer parabolische actie te 

hebben. Hierdoor heb je het gevoel 

dat je goed in de hengel kunt han-

gen en daardoor meer plezier uit de 

dril kunt halen.

Al met al zijn de Penn Battle BTL 

6000 en de Penn TRQ spin me goed 

bevallen; samen vormen ze een 

degelijke en kwalitatief goede all-

round set voor een betaalbare prijs.

Bram Bokkers

Ook dergelijk 

kunstaas liet zich 

probleemloos en 

uiterst nauwkeurig 

wegzetten.

Uiteindelijk bleek 

de Penn TRQ 

spin toch een vrij 

parabolische actie 

te hebben.

Test in progress
als de eerste echte bigpit molen aan-

schafte. En met de nieuwe Aerlex 

XSA uit de 2012-range -een molen 

met een inhaalslag van bijna een 

meter!- wordt voortgeborduurd op 

dit breed gewaardeerde concept. 

De Aerlex XSA wordt net als andere 

molens uit de 2012 range geleverd 

met de nieuwste Shimanolijn er 

reeds opgespoeld.

Voor onze fieldtest wordt deze 

molen gecombineerd met de 

4,25 meter lange Shimano Force-

master 425 BXH strandhengel. Deze 

robuuste Forcemaster Surf beschikt 

volgens de specificaties over een 

lichte blank, strakke actie en genoeg 

power om het lood heel ver te kun-

nen wegzetten.

En of dat alles ook in de praktijk het 

geval blijkt, gaan onze drie fieldtes-

ters nu aan de waterkant uitprobe-

ren. Gewoon: door daadwerkelijk 

met deze hengel en molen te gaan 

vissen en hopelijk... ook te vangen!

Na de meivakantie thuisgeko-

men, stond er tot mijn grote 

verbazing een grote doos van 

2,25 meter hoog in de gang en een 

kleine doos ernaast. De brief gaf 

uitsluitsel: het betrof een test-

hengel plus molen van het merk 

Penn, die ik als abonnee mocht 

gaan testen…

BaCking
De eerste mogelijkheid om deze 

‘zeebaarscombinatie’ eens uit te 

proberen, was de wedstrijd van 

HSV Westkapelle op vrijdagavond 

20 mei j.l. Helaas was die wedstrijd 

twee uur na hoog water begonnen, 

zodat in eerste instantie de afstand 

nog niet kon worden bereikt om 

een geep te vangen. Na twee uur 

vissen konden we dit wel proberen, 

maar er kwam helaas weinig geep 

een beugel als een mollenklem!
Het oordeel van abonnee-fieldtester noach Janisse

tevoorschijn. Ook ik bleef op de 

nul zitten. De Penn TRQ spinhengel 

met de Battlemolen visten echter 

werkelijk grandioos. Ik viste met 

een dobber van 60 gram waarmee 

ik -vissend met een 25/00 hoofdlijn- 

toch snel een afstand van een kleine 

100 meter kon overbruggen. 

Een nadeel vond ik persoonlijk de in 

mijn ogen wat te diepe spoel, Want 

als je die volledig volspoelt met 

25/00 kom je aan 400 meter nog te 

kort en ligt je lijn onvoldoende hoog. 

Op de reservespoel heb ik dus eerst 

maar eens een backing van zo’n 50 

meter 50/00 nylon gespoeld, waarna 

ik er de volledige bijgeleverde klos 

17/00 Premium Braid van Penn met 

een treksterkte van 19,2 kg heb op 

gedraaid. Daarmee was ik zowel 

voorbereid op het fijne als voor het 

grovere werk.

langsnavels
De volgende dag was het prach-

tig weer om mijn geluk eens te 

beproeven op de “Wasschappelse” 

zeedijk ter hoogte van het restaurant 

de Westkaap, recht voor het dorp 

Westkapelle. Hierbij gebruikte ik 

mijn gevlochten lijn, omdat daar-

mee iedere aanbeet te detecteren 

is. Meteen al na mijn tweede worp 

De zeedijk bij 

Westkapelle is een 

prima stek voor de 

geep.
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Zou u ook eens samen met onze redactie in de gelegenheid willen worden gesteld om een dergelijke 

fieldtest uit te voeren?

Om te worden aangemerkt als ‘fieldtester’ voor Zeehengelsport stellen we slechts twee voorwaarden:

de fieldtester dient abonnee te zijn van Zeehengelsport en de fieldtester dient binnen de afgesproken 

termijn een goed beargumenteerd verslag van zijn/haar ervaringen aan te leveren voor publicatie in ons 

magazine.

Wilt u ook op de lijst komen van ‘potentiële fieldtesters’ van Zeehengelsport, schrijf ons dan een kort briefje 

(e-mail mag ook!) en laat ons daarin weten waarom u denkt een gedegen oordeel te kunnen vormen en 

formuleren over hengelsportmaterialen.

Wij zetten dan ook uw gegevens op onze lijst en komt er een nieuwe hengel, molen of ander product in 

aanmerking voor een praktijktest, dan prikken wij op goed geluk een naam van die lijst en vragen de betref-

fende abonnee vervolgens of hij/zij het beoogde product aan de waterkant wil uitproberen. Eenvoudiger 

kan niet!

schrijf een kort briefje aan:

Zeehengelsport 

Actie ‘Fieldtester’

was het prijs en een prachtige geep 

was het resultaat. Die gaf ik meteen 

zijn vrijheid weer terug, evenals 

de vijf daarop volgende gepen. Als 

aas gebruikte ik afwisselend kleine 

stukjes zalm of runderhart, zeer een-

voudig en doeltreffend. Dit is een 

prachtige stek om in het voorjaar -zo 

vanaf mei- met zekerheid een geep 

te vangen.

Baars!
Op maandag 6 juni j.l. ging ik voor 

het eerst proberen om een zeebaars 

te bemachtigen. Normaliter vis ik 

met een kleiner model molentje, 

dat door het intensieve gebruik en 

de slijtage zo goed als ieder jaar 

vernieuwd moet worden. Ik merkte 

echter gelijk dat de Battle toch van 

een ander, degelijker kaliber is. Ook 

deze visdag viste ik heerlijk met 

m’n testhengel en molen, maar de 

vis was niet aanwezig – helaas.

Op dinsdag 14 juni heeft mijn zoon 

Matthijs, bij wie de viskoorts ook 

langzaam weer opkwam, de hengel 

gevat en is richting ‘’d’n diek’’ 

gefietst. Daar ging hij zijn geluk 

beproeven op de paalhoofden. Hij 

kwam een paar uur later thuis met 

een leuke baars van 1,1 kg. Die 

had hij gevangen aan een rood-

witte Mann’s plug. Ook hem beviel 

het setje prima en hij was vol lof 

over de degelijke beugel van de 

Battlemolen, die perfect bleek te 

werken. Op een paalhoofd of in de 

buurt van stortsteen moet je bij een 

verkeerde worp nu eenmaal snel 

kunnen reageren om lijnbreuk te 

voorkomen. De molen met gevloch-

ten lijn van deze dikte (17/00) is 

minder geschikt voor het maken 

van verre worpen, maar leent zich 

prima voor het fijne spinwerk, 

waarbij het behalen van grote 

afstanden minder belangrijk is.

geen kriMP
Dat Matthijs wél was thuisgekomen 

met een maatse baars, was voor 

mij natuurlijk aanleiding om ten 

strijde te gaan, werk, weer en getij 

dienende. Ik zocht deze keer de 

paalhoofden rechtvoor de ’Was-

schappelse zeedijk’ op, waar enig 

klim- en stuntwerk vertoond moet 

worden om vanaf de beste stekken 

te kunnen vissen. 

Na 15 minuten op het paalhoofd 

met een diep lopende plug was het 

prijs. Nog geen drie meter voor 

mijn neus klapte er een baars op de 

plug. Tjeetje, wat een actie en een 

kracht er dan op zo’n lichte carbon-

stok komt, geweldig! Dan voel je de 

adrenaline pas echt gieren. Hengel 

en molen deden probleemloos wat 

ze moesten doen; eerst een paar 

meter door de slip en dan voorzich-

tig naar je toe drillen, schitterend!

Ook na 2,5 uur constant katapul-

teren en inhalen, gaf het molentje 

geen krimp. Ik voelde bijvoorbeeld 

geen enkele speling op de lagers 

en geloof me: dat kan niet altijd als 

vanzelfsprekend kan worden geca-

tegoriseerd… 

Ik heb tot op heden zes maal gevist 

met de zeebaarsset van Penn 

en volstrekt zonder problemen. 

Wat wel als een klein minpuntje 

beslecht kan worden, is dat het 

gewicht van de volmetalen molen 

(650 gram) met een volle spoel 

bij een lange vissessie iets aan de 

zware kant is. Dat ga je dan onher-

roepelijk voelen in de armen en 

pols. We zijn per slot van rekening 

niet allemaal uit het zelfde sport-

schoolhout gesneden!

Het grote voordeel van de Battle 

vind ik persoonlijk dat de beugel 

zijn werk uitermate goed doet en 

werkelijk dichtslaat als een mol-

lenklem. Ook de inhaalsnelheid van 

94 cm per slag zie ik als een groot 

voordeel, want waar nodig kan 

het kunstaas zonder probleem met 

grote snelheid worden ingehaald.

Kortom: je zult mij deze zomer en 

hopelijk lang daarna veelvuldig 

aan de waterkant treffen met deze 

hengel en molen van Penn!

Noach Janisse

Na 15 minuten op 

het paalhoofd met 

een diep lopende 

plug was het 

prijs voor Noach 

Janisse.
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