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bot mag dan een echte zeevis zijn, deze platvis kan ook prima in brak en zelfs zoet 
water overleven. daar wordt hij dan ook regelmatig als bijvangst en toevalstreffer 
gevangen. dat je in sommige binnenwateren ook gericht op bot kunt vissen, is 
minder bekend. bente Morsch laat in dit artikel en de bijbehorende video zien hoe je 
dit doet met de winkle picker!

TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE SANDER BOER CAMERA SYTSE VAN DER HARST

ot staat doorgaans 
niet bijzonder hoog 
op de wenslijst van 

zeevissers. Platichthys flesus is 
culinair gezien minder in trek 
dan veel andere platvissen en 
aan stevige strandpoken met 
grote snelle werpmolens draai 
je een bot meestal zonder veel 
moeite binnen. Het wordt 
echter een heel ander verhaal 
als je kiest voor een andere, 
minder botte bijl aanpak. Aan 
licht materiaal als een winkle 
picker of feederhengel is de 
bot ineens een fantastische 
sportvis die zich beslist niet 

BOTTENBAL MET DE PICKER

B meteen gewonnen 
geeft.

ZoUt en Zoet
Sinds Bente dat 
een aantal jaren 
geleden ontdekte, 
is de 29-jarige 
Castricummer van 
november tot mei 
regelmatig met 
zijn pickers – of 
met feederhengels 
als er verder uit de 
kant moet worden 
gevist – aan het 
Noordzeekanaal te 

vinden. Dit binnenwater is al 
naar gelang de locatie waar je 
je bevindt zout (nabij de slui-
zen van IJmuiden), brak (wat 
verder landinwaarts) dan wel 
zoet (rondom Amsterdam). 
Welk smaakje het water ook 
heeft, aangezien het gehele 

Noordzeekanaal onder het bin-
nenwater valt moet je in het 
bezit zijn van de VISpas om 
hier te mogen vissen.

witvissen
Bij het sluizencomplex van 
IJmuiden is het even zoeken 
voordat ik mijn leermeester 
voor vandaag heb gevonden. 
Op een soort van betonnen 
steiger niet ver van de Mid-
densluis zie ik Bente zitten: op 
zijn viskist met twee pickers 
horizontaal op de steun. Het is 
dat ik beter weet, maar anders 
zou je zweren dat hij gewoon 

aan het ‘witten’ is op voorn en 
brasem. Zo vis ik zelf immers 
ook altijd met een voerkorfje 

en een on-
derlijn met een niet al te grote 
haak. Het enige verschil is dat 
Bente op het tableautje naast 
hem geen maden en mestpie-
ren heeft klaarstaan. “Zee-
pieren en zagers. We vissen 
immers op bot”, zegt Bente 
als het aas met een dunne 
aasnaald op de haak rijgt.

lokvoeR
In de emmer naast hem zit 
lokvoer gelijk de kleur van 
zijn rode baard met daarin 
vismeel, krill, stukjes schelp, 
visschubben en enkele kapot 
geknipte zagers en zeepieren. 
In mijn sportviscarrière heb 
ik al heel wat gezien, maar 
dit is compleet nieuw voor 
me! Eerlijk gezegd kan ik me 
niet voorstellen dat je lok-
voer nodig hebt om platvis te 
vangen. Zeker zo dicht bij de 
sluis waar af en toe bakken 

HENGEL EN MOLEN
Elke winkle picker of feederhengel is geschikt voor deze visserij. Is het 
water vlak onder de kant al diep, vrij van obstakels en hoef je niet ver weg 
te vissen, dan volstaat een hengel van rond de drie meter die voerkorven 
van 20 tot 30 gram kan wegzetten al. Combineer deze met een werpmolen 
in de 3000 of 4000 klasse voorzien van een 20/00 tot 22/00 nylonlijn 
zonder voorslag.
Moet je de vis wat verder uit de kant zoeken, kies dan voor een medium 
heavy tot heavy feederhengel. Hierop zet je een iets groter formaat molen 
gevuld met gevlochten lijn en daaraan een voorslag van 35/00 of 40/00 
nylon.

witvissen op bot kan zowel met de 
winkle picker als de feederhengel.

aan licht materiaal als de  winkle 
picker of feederhengel is de bot 
een hele mooie sportvis.

het kanaal is bij de sluizen 
niet zo breed, dus met een 

echte zeewerphengel zou je 
hier danig uit de toon vallen.

passerende schepen zorgen voor reuring en activeren de vis.

succes voor ed aan de feederhengel.
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VOERKORVEN EN WERPLOOD
In principe is elke soort voerkorf te 

gebruiken voor deze visserij, al geeft 
Bente de voorkeur aan speedkorven met 
het loodgewicht aan de voorkant. Dit 
vanwege het feit dat dit type korf snel 
zinkt. Tijdens de reportage koos hij 
voor een middelgroot formaat speed-
korf van 35 gram. Soms hangt hij ook 
halfgesloten (maden)korven aan de 
lijn waar het lokvoer heel langzaam en 
met kleine beetjes tegelijk uit komt.
Hoewel aan de feederhengel ook 
voerkorven kunnen worden gebruikt, 
kiest Bente in dat geval meestal voor 
een paternoster met twee of drie 

langstelige haakjes nummer 8 of 10 en 
wartellood zonder ankers van 40 tot 

70 gram.

WAAR EN WANNEER
Bot vissen kan vrijwel het hele 
jaar door, maar voor- en najaar 
en winter – mits het niet al te 
gek koud is – hebben Bente’s 
voorkeur. In de zomer staat bij 
de visserij in het Noordzeekanaal 
doorgaans de tong centraal. 
Daarvoor wordt meestal grover 
materiaal ingezet om extra ver te 
kunnen werpen en kan het soms 
bijzonder druk zijn met vissers.
Bot laat zich zowel overdag als 
’s nachts goed vangen. Bedenk 
wel dat als je in het donker gaat 
vissen je behalve de VISpas ook 
de bekende hologramsticker om 
te mogen nachtvissen op de pas 
moet hebben zitten. Dat is iets 
wat diehard zeevissers nog wel 
eens vergeten als ze het kanaal 
opzoeken en het zou zonde zijn 
om hiervoor op de bon te worden 
geslingerd.
Het bovenstaande geldt uiteraard 
evengoed voor de kanalen in 
Europoort, zoals het Hartelka-
naal en de Dintelhaven waar ook 
prima bot is te vangen. Hier gel-
den ook dezelfde wettelijke regels 
van het binnenwater, waaronder 
de wettelijke minimummaat van 
20 centimeter voor bot.

AAS EN 
VOER
Zagers en 
zeepieren 
zijn prima 
aas voor 
bot, 
maar zijn 
slikzager-
tjes het 
allerbeste. 
Soms worden 
ook kleine, 
verse spierinkjes 
gebruikt en botten 
laten zich af en 
toe ook verleiden 
door een levendige 
mestpier zoals de 
dendrobaena.
Het lokvoer kan het 
beste vismeel als 
basis hebben, zoals 
we dat tegenwoordig 
ook vaak voor de witvis gebruiken. Let er wel op dat het voer 
voldoende plakt. In diep water zou het anders tijdens het afzak-
ken al de korf verlaten.

van schepen doorheen gaan, 
spoelt het voer toch zeker zo 
weer weg?! Dat blijkt reuze 
mee te vallen als ik even later 
een coaster rustig de sluis in 
zie varen zonder dat Bente’s 
voerkorf van 35 gram aan de 
rol gaat. “Waar ik vis is het ze-
ker twaalf meter diep en dan 
merk je daar nauwelijks iets 
van”, zegt hij zelfverzekerd.

ReURinG
Dat een beetje reuring van 
schepen en sluizen beslist 
geen kwaad kan, blijkt al snel. 
Nauwelijks is een boot de 
sluis in gevaren, of een van de 
pickertopjes trekt enkele ke-

ren venijnig krom. 
Rustig tikt Bente 
aan, waarna het 
bonken op de hen-
geltop te kennen 
geeft dat het raak 
is. “Onmiskenbaar 
bot”, zegt Bente 
resoluut. Dat kun-
nen we niet met 
eigen ogen zien, 
want de vis schiet 
vrijwel meteen 
van de haak… Ik 
weet echter ge-
noeg en wil ook 
vissen. Aan de 
twee feederhen-
gels die ik van 

Bente mag lenen, bevestig ik 
gewone platvispaternosters 
met metalen afhouders en 
een werplood van circa 60 
gram. Dat is stukken grover 
dan het materiaal van Bente, 
maar ultralicht in vergelijking 
met hetgeen waarmee ik het 

normaliter op zee-
vis heb gemunt.

boot en bot
Daarna is het een poosje 
rustig, totdat de sluisdeuren 
opnieuw beginnen te zoemen. 
Dit keer wil een schip vanuit 

zee het kanaal op. Meteen 
staan we weer op scherp en 
of het zo moet zijn volgen vrij 
snel enkele ferme tikken op 
mijn rechterhengel. Op het 
moment dat ik aantik, buigt 
de andere hengeltop ook 
ineens flink door – alsof een 
dikke gul het aas heeft gepakt. 
Daarom besluit ik die hengel 
eerst binnen te draaien. Even 
later til ik blij als een kind een 
mooie bot uit het water. Na 
mijn vangst op foto en film 
te hebben vastgelegd, pak ik 
de andere hengel op. De lijn 
daarvan loopt vast, komt weer 
los, maar dan wel zonder vis. 
Een van de haaklijntjes blijkt 
gebroken en bot nummer 
twee kan ik even op mijn buik 
schrijven.

Missie GeslaaGd
Ook Bente krijgt dankzij 
het passerende schip een 
prachtige beet op zijn soepele 
winkle picker. “Dit is toch 
fantastisch?!” Behoedzaam 
draait hij even later een felle, 
platte vechtersbaas omhoog. 
Wat een gein! Met deze twee 
vissen hebben we eigenlijk al 
meer dan genoeg beeldma-
teriaal voor een verhaal en is 
de missie meer dan geslaagd. 
Maar we zijn uiteraard lief-
hebbers, dus vissen we nog 

even door. Zo 
vangen we nog een aantal 
prachtige in camouflagetooi 
gestoken botten en missen we 
enkele stevige aanbeten. Waar 
grote botten zwemmen, leven 
immers ook kleintjes. En ook 
botjes zijn flinke rovers en 
felle bijters.

aanRadeR!
Ondanks dat we de nodige ac-
tie hebben, oordeelt Bente dat 
het op deze koude winterdag 
qua vangst toch wat magertjes 
is. “Het komt soms ook voor 
dat je in een paar uur vissen 
tien of meer botten vangt. En 
daar zitten soms exemplaren 
bij die de veertig centimeter 
heel dicht naderen.” De stevig 
bonkende vis die Bente even 
later verspeelt, hadden we dan 
ook graag even gezien. Wat 
een spektakel aan de winkle 
picker! Deze reportage is voor 
mij de kennismaking met 
een nieuwe, hartstikke leuke 
en eenvoudige visserij die 
ik jullie bij dezen van harte 
aanbeveel!

botten doen aan licht materiaal enigszins aan hun 
grotere, noordelijke neef de heilbot denken.

kijk snel op www.hetvisblad.nl voor de video over het witvissen op bot!


