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>> ZEEVISSEN > MASTERCLASS STRANDVISSEN

>>

Ruud van Noord (51) werd onlangs in Wales 
wereldkampioen kustvissen. Op het strand bij 

Zoutelande blikt hij eind november terug op deze 
fantastische prestatie en geeft hij praktische tips 

voor de winterse kustvisserij.
TEKST: JORAN BAL > FOTOGRAFIE: RINALDO LOKERS

VISSEN OP
WIJTING

MET WERELDKAMPIOEN RUUD VAN NOORD
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‘ MET DE LOOP 
RIG KUN JE 
OOK GROTE 
STUKKEN 
AAS VER WEG 
ZETTEN’

Zeepieren 
zet je met 

bindelastiek vast 
op de haak

Sponsor van de nationale 
zeevisteams

>> OMDENKEN
De kleiranden aan de diepere stranden langs de 
Zeeuwse kust kunnen je aardig wat materiaal kosten. 
“Veel zeevissers denken dat ze met dikkere lijnen 
en zwaardere werpgewichten moeten gaan vissen 
om dit te voorkomen. Maar kies dan juist voor een 
dunnere lijn. Daarmee werp je verder en kom je op 
grotere afstand van de kleirand te liggen. Dat geeft 
vaak voldoende speling om met behulp van loodlif-
ters – die door hun platte vorm een opwaartse druk 
creëren – het werpgewicht plus onderlijnmontage 
over de rand heen te trekken.”

RUUD’S 
WINTERTIPS
●  Zoek in de wintermaanden de diepere 

stranden op. Die vind je in Zeeland daar 
waar de vaargeul binnen werpbereik ligt. 
Je vindt dieper water ook bij de pieren 
van Scheveningen of IJmuiden en in de 
zeehavens van Rotterdam.

●  Pieren en tappen zijn nu duidelijk beter 
dan zagers. Strijk ze leeg, rol ze op in een 
krant, doe hier keukenfolie omheen en 
zet dit pakketje rechtop in de koelkast. 
Zo krijg je mooi dun en stevig aas dat je 
met bindelastiek perfect op de haak kunt 
zetten.

●  ’s Winters moet de aaspresentatie van-
wege de lagere temperaturen wat minder 
uitbundig zijn dan in de rest van het 
jaar. Gebruik daarom nu een korte ‘sneu’ 
(haaklijntje) van 10-15 cm lengte in plaats 
van een lange wapperlijn.

ken: zou het dan gaan gebeuren 
dat ik hier goud pak?” Van span-
ning was daarom geen enkele spra-
ke. “Het is maar een spelletje hè?! 
En van spanning ga je ook echt niet 
beter vissen”, zegt Ruud terwijl hij 
naar de waterlijn loopt om zijn aas 
richting de horizon te slingeren. 

LOOP RIG
Dat valt nog niet mee met de ste-
vige wind vanuit zee die recht op 
de kant staat. “Daarom vis ik met 
de loop rig. Bij deze in Engeland be-
dachte onderlijnmontage zitten 
de twee onderste haaklijnen kort 
achter het werpgewicht geclipt. Zo 
heb je minder weerstand tijdens de 
worp – het aas zit gestroomlijnd en 
gaat niet draaien – en haal je gro-
tere afstanden.” Bijkomend voor-
deel op het WK was dat je ook grote 
brokken aas onbeschadigd ver weg 
kon zetten. “De bonusvissen zoals 
roggen en hondshaaien moest je 
met stukken makreel of een zand-
spiering tussen de wijting uit snaai-
en – die zijn immers ook niet vies 
van een stukje vis. Die grote hap-
pen aas kun je met de loop rig prima 
presenteren.”

LOODLIFTER
Aangezien langs onze kust min-
der haaien en roggen voorkomen, 
mikt Ruud bij deze traingingsses-
sie in aanloop naar de laatste wed-
strijd van de Teamcompetitie Kust-
vissen 2018 op wijting. “Daarom 
kies ik voor zeepieren als aas. Maar 
ook hier kun je prima vangen met 
een stukje vis. Het is zeker geen gek 
idee om daar eens mee te experi-
menteren”, zegt Ruud terwijl hij met 
bindelastiek een pier op de haak 
vastzet. Op de paternoster springt 
het blauwe stuk plastic in para-
vaanvorm direct in het oog. “Dat is 
een loodlifter. Die gebruikten we 
in Wales om niet met het werpge-
wicht vast te komen zitten tussen 

de stenen. Hier komt ie goed van 
pas om de kleiranden die net ach-
ter de laagwatergrens liggen te om-
zeilen.”

GEVLOCHTEN LIJN
Verder verschilt zijn materiaal niet 
heel veel van waar hij tijdens het 
WK mee viste. “Daar waren de hen-
gels iets strakker en harder om de 
flinke brokken aas goed ver weg te 
kunnen smijten. En waren de on-
derlijnen wat korter en de haken 
groter en dikker. Hier op het strand 
kun je lichter aan de slag aange-
zien je met kleiner aas en kleine-
re haken vist.” Een ander verschil 
is dat Ruud nu met gevlochten lijn 
vist. “Dat doe ik anders nooit, maar 
aan deze stranden wel. Gevlochten 
lijn bevat geen rek zodat je werp-
gewicht direct van de bodem komt 
als je begint te draaien.” Het nadeel 
van deze weinig vergevingsgezinde 
hoofdlijn is dat je er nog wel eens 
een vis af draait. “Zeker wijting, 
want die heeft toch al de neiging 
om de haaklijn in elkaar te draaien. 
Met een iets zachtere hengeltop 
kan je dit probleem enigszins on-
dervangen.” 

BIJVANGST
Na een kleine tien minuten 
draait Ruud de eerste van 
zijn twee hengels bin-
nen, ondanks dat 
we geen aan-
beet hebben 
kunnen 
waarne-
men op de 
hengeltop. 
“Die staat 
vanwege de 
sterke stroming met 
het afgaand tij al be-
hoorlijk krom, wat het 
registreren van een aan-
beet iets lastiger maakt. 
Maar ik laat het spulle-

 “N og gefeliciteerd hè! 
Goed gedaan hoor. 
Echt een hele knap-
pe prestatie.” Twee 
dames die iets ver-

derop staan te vissen zijn even weg-
gelopen van hun hengels om Ruud 
te complimenteren met de gouden 
plak die hij in oktober wist te ver-
overen. “Dankjewel, hartstikke leuk”, 
neemt de kersverse wereldkampi-
oen de gelukwensen in ontvangst. 
“Maar eerlijk gezegd zou ik mijn 
medaille zo inruilen voor winst 
met het team. We waren in Wales 
zo dicht bij de overwinning (Neder-
land stond voor aanvang van de 
laatste wedstrijddag gedeeld eerste 
met het thuisland, red.) dat de zesde 
plek heel hard aankwam. Na afloop 
was iedereen echt even in mineur-
stemming. Maar daarna hebben we 
er alsnog een leuke avond van ge-
maakt en het goud gevierd.”

ONTSPANNEN
Dat Van Noord de wereldtitel pak-
te, kwam niet helemaal uit de lucht 
vallen. “Van tevoren wist ik dat het 
een visserij was die mij wel ligt: 
grof, zwaar en zo ver mogelijk weg 
vissen. Aan een kust die bezaaid is 
met rotsen en stenen kun je simpel-
weg ook niet subtiel aan de slag.” 
Toch was hij lange tijd niet bezig 
met het individuele klassement. 
“Welnee joh, ben je gek. De team-
prestatie staat voorop. Pas na de 
voorlaatste dag begon ik te den-



>> ZEEVISSEN > MASTERCLASS STRANDVISSEN

>> HÉT                  .NL44

'Aast de vis 
voorzichtig, 

bevestig dan een 
kleiner stukje aas 

op de haak'

tje sowieso maximaal tien minuten 
liggen. Als de vis er dik zit, kan je 
sneller in actie komen. Bijvoorbeeld 
al na een minuut of vier.” Behalve 
vis – kleine wijting en schar – komt 
er ook behoorlijk wat plastic boven. 
“Het is schandalig wat er allemaal 
in zee drijft. Bijna elke draai zit er 
wel rotzooi in de onderlijn gewik-
keld. Je bent vaak langer mee bezig 
om dat er weer uit te halen dan het 
duurt om de vis te onthaken.” Het 
plastic zwerfafval gaat in dezelfde 
tas als waar de maatse vis in wordt 
bewaard voor thuis. 

KLEINE PORTIES
Bij het onthaken wijst Ruud erop 
dat de haken voor in de bek van de 
wijtingen zitten. “Dat is een sig-
naal dat ze niet vol overgave, maar 
juist voorzichtig azen. Want als ze 
los zijn schrokken wijtingen het 
aas vaak naar binnen.” Het is reden 
voor Ruud om kleinere porties aas 
op de haak te binden. “Van een lan-
ge reep aas kunnen ze beter pluk-
ken. Dat zie je terug in de vorm van 

kleine tikjes op de hengeltop. Be-
vestig je een kleiner stukje aas op 
de haak, dan pakken ze het in ieder 
geval daar waar je haak zit.” De ha-
ken waar hij mee vist zijn iets gro-
ver dan de standaardmaat waar aan 
onze stranden mee wordt gevist. 
“In Wales heb ik geleerd dat de haak 
best een tikje groter mag zijn. Een 
grotere haak pakt namelijk eerder 
vlees, ook als de vis van het aas aan 
het plukken is.” 

AFSTAND MAKEN
Ook in het verdere verloop van de 
sessie komt er regelmatig vis bin-
nen, maar houdt het qua aantallen 
en formaat niet echt over. “Het is 
in de weken hiervoor vrij koud ge-
weest vanwege de oostenwind. Mo-
gelijk is hierdoor veel vis naar die-
per water getrokken, de garnalen 
achterna, en is de vis die er zit niet 
bepaald los.” Vanwege de straffe te-
genwind schat Ruud in dat hij nu op 
100 tot 125 meter afstand vist waar 
het zo’n 12 tot 14 meter diep is. “On-
der optimale omstandigheden gooi 
ik met geclipte lijnen ruim verder 
dan 150 meter. Wellicht dat we dan 
beter zouden scoren. Bedenk echter 
wel dat verder weg zeker niet altijd 
beter is. Zo moet je in de zomer in of 
net achter de branding zijn omdat 

daar dan de vis zit. Maar in de win-
termaanden kan het soms bepalend 
zijn om ver te vissen. Een goede 
werptechniek of – zoals in mijn ge-
val – voldoende kracht komen dan 
van pas.”

QUICK WASH
Richting het einde van de training 
– die net als de komende wedstrijd 
vier uur duurt – buigt de top van 
de linkerhengel ineens vervaarlijk 
door. In eerste instantie laat Ruud 
de hengel ongemoeid, maar als de 
hengeltop blijft ‘stuiteren’ komt hij 
toch in actie. “Dit ziet er goed uit. 
Maar vergis je niet: ook kleine plat-
vissen kunnen soms flink tekeer-
gaan.” Met beleid draait hij de lijn 
binnen, waarna we in de branding 
het silhouet van een flinke schar 
ontwaren. “Die moesten we maar 
even meten.” Als de fotograaf aan-
stalten maakt om tijdens dit ritueel 
af te gaan drukken, bedenkt Ruud 
zich echter ineens. Hij spoedt zich 
met zijn aasplateau naar het water 
voor een quick wash. “Normaal ge-
sproken ben ik niet zo netjes met 
mijn spullen, maar voor deze keer 
maak ik graag een uitzondering. 
Een schar van 33 centimeter mag 
best een beetje knap op de foto wor-
den gezet”, lacht hij.

>> MATERIAAL
●  Hengel: 5 meter lang, 

werpgewicht 200 gram
●  Molen: snel, robuust, 10.000 

formaat
● Hoofdlijn: 14/00 gevlochten lijn
● Onderlijn: 60/00 nylon
● Haaklijn: 6.8 tot 9.1 kg Amnesia
●  Haak: Mustad maat 6 of 

Gamakatsu f314 maat 8


