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>> ZEEVISSEN > STRAND- EN BOOTVISTIPS

De ‘zoute’ bondscoaches van Sportvisserij Nederland beschikken 
over een schat aan ervaring aan en op zee. In dit artikel strooien 

ze met vistips waar zowel de beginnende als gevorderde 
zeevisser zijn voordeel mee kan doen.
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VAN DE 
BONDSCOACHES

>>WERPTECHNIEK
Met verre worpen komt ook de vis die zich wat verder van de 
kant ophoudt binnen bereik. Het is dus zeker de moeite waard 
om je werptechniek te verbeteren. Sommige hengelsportza-
ken organiseren werpclinics op het strand, maar je kunt op 
YouTube ook veel instructievideo’s vinden. Het is vervolgens 
een kwestie van veel oefenen, waarbij je jezelf als het even 
kan ook filmt met behulp van een camera op een statief. 

Zo kun je precies zien 
waar ruimte zit voor 
verbetering. Doorgaans 
zit de winst hem niet in 
extra kracht, maar juist 
in techniek. Je houding 
en manier van bewe-
gen tijdens de worp 
zijn daarbij essentieel. 
Bijkomend voordeel van 
een verre, technische 
worp is dat het aas beter 
op de haken blijft zitten 
dan wanneer je puur op 
kracht afstand maakt.

>>AASSOORTEN
Zeepieren en zagers zijn de meest courante aassoorten in de 
strandvisserij. De zeepier is een echte allrounder die vaak in 
combinatie met andere aassoorten – bijvoorbeeld tappen of 
mesheften – wordt gepresenteerd. Rijg hem met behulp van 
een aasnaald op de haak zodat zijn sappen behouden blijven. 
De zager is er in zowel klein (slikzager) als groot (steekzager) 
formaat. Slikzagertjes zijn perfect voor kleinere vissoorten 
zoals platvis, grote steekzagers zijn favoriet bij zeebaars en 
grote botten.
Een haak maat 6 is mooi allround voor zowel grote als kleine 
vis. Mik je echter specifiek op het kleinere spul, kies dan voor 
een maat 8. Ga je juist voor groot, knoop dan een 
haak maat 4 aan de lijn. Houd er daarbij reke-
ning mee dat de aaspresentatie ’s winters 
vanwege de lagere temperaturen een 
stuk minder uitbundig mag dan in de 
rest van het jaar. Gebruik in 
deze periode daarom een 
korte ‘sneu’ (haaklijntje) 
van 10-15 cm lengte in 
plaats van een lange 
wapperlijn.

>> GEVLOCHTEN LIJN
Nu er tijdens de herfst- en wintermaanden veel vis 
onder de kust zit, is het vooral in de diepe kanalen van 
de Europoort en op de pieren bij IJmuiden een aanrader 
om met gevlochten lijn in plaats van een nylonlijn te 
vissen. Zo zie je de aanbeten duidelijker doorkomen, 
wat natuurlijk leuker is. Op de Zeeuwse stranden – met 
name de diepe stukken tussen Vlissingen en Westka-
pelle – heeft gevlochten lijn als voordeel dat je directer 
contact hebt met je werpgewicht en dankzij de grotere 
trekkracht meer kans hebt om je onderlijn uit deze 
lastige bodem te trekken. In combinatie met een lood-
lifter verspeel je zo minder materiaal. Tussen Vlissingen 
en Westkapelle is van twee uur voor tot twee uur na 
laagwater de beste tijd om aan het strand te staan. In 
de diepe kanalen van de Europoort vis je het beste vanaf 
drie uur voor tot twee uur na hoogwater.

>> ALTERNATIEF AAS
Wijting en schar zijn verzot op pieren, tappen en slik-
zagers, maar deze twee felle rovers zijn ook niet vies 
van een stukje vis. Dat is een uitstekend (en goedkoper) 
alternatief om met één van deze aassoorten te com-
bineren. Makreel en bluey (makreelgeep) zijn perfect 
geurende aassoorten die schar en wijting helemaal 
gekmaken. Vooral de sterk geurende bluey maakt furore 
en mag tijdens de wintervisserij eigenlijk niet ontbre-
ken. Dit aas bestel je eenvoudig in Engeland en wordt – 
wanneer je met meerdere vissers bestelt – netjes in een 
polystyrenen box thuisbezorgd. Bewaar de makreel of 
bluey zo koud mogelijk en zet met behulp van bindelas-
tiek en een 2-pinnige aasnaald het stukje vis tegen een 
piertje of tapje aan – let op dat je geen hompen vis, 
maar juist kleine stukjes gebruikt.
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>> ONDERLIJN KEUZE
Je plek op de boot bepaalt deels met 
wat voor soort onderlijn je vist. Sta je 
meer naar de kop van de boot, dan gooi 
je altijd enkele plaatsen uptide (tegen 
de stroming) in zodat je onderlijn plat 
tegen de bodem wordt gedrukt. Hier 
vis je met een driehaaks onderlijn met 
afhouders van metaal of plastic. Geef 
niet te veel lijn om de rest van de crew 
niet in de weg te zitten. Sta je meer 
naar de achterzijde van de boot (of op 
het achterdek, dan is meer lijn geven 
een must omdat je aas anders niet bij 
de bodem komt. Een ‘weegschaaltje’ is 
nu heel praktisch, want daarmee bied 
je de beaasde haken altijd tegen de 
bodem aan.

>> HENGELLENGTE +  
WERPGEWICHT
Op een offshore boot is een hengel-
lengte van 2.70 tot 3.00 meter vol-
doende om goed te kunnen werpen en 
andere vissers niet te hinderen. Op een 
grote sportvisboot is zo’n 3.60 meter 
beter. Daarmee kun je de onderlijn 
met meer kracht en hefboomwerking 
verder van de boot gooien en de lijn bij 
het binnenhalen beter ‘sturen’. Let er 
wel op dat je hengel het te gebruiken 
werpgewicht aan kan. Hoe zwaar je 
vist is weer afhankelijk van de getij-
denstroming. Zit er weinig beweging 
in het water, dan volstaat een werpge-
wicht van omstreeks 100 gram zonder 
ankers. Bij sterke stroming gebruik je 
een zwaarder exemplaar, eventueel 
met ankers (gemiddeld is 250 gram al 
heel wat).
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>> WEDSTRIJDEN BEZOEKEN
Ga eens bij een zeeviswedstrijd kijken. Zo ben ik ook begonnen, want 
in de praktijk – op het strand – leer je immers het meest. Geef je ogen 
goed de kost en kijk hoe wedstrijdvissers het precies aanpakken. Kies 
een paar personen uit die je wat langer in de gaten houdt en let op 
hoe zij vissen. Wat voor materiaal gebruiken ze? Met welke onder-
lijnen vissen ze? Welke aassoorten rijgen ze op de haken? Vissen ze 
ver weg of juist kort onder de kant? Stap ook gerust op mensen af 
om vragen te stellen, want daar staan ze zeker open voor. Gebruik de 
ervaring van anderen om zelf beter te leren vissen.

>> LID STRANDVISVERENIGING
Word lid van een strandvisvereniging. Daar zit een cluster van kennis, 
dus zo krijg je als beginner gemakkelijk toegang tot een hele hoop 
informatie. Door samen te vissen – zowel tijdens trainingen als bij 
clubwedstrijden – pik je het snelst nieuwe zaken op. De praktijk is de 
beste leerschool, dus zorg dat je regelmatig op het strand te vinden 
bent. Door samen met anderen te vissen maak je sneller stappen in 
het leerproces dat iedere strandvisser doormaakt. Je kunt wel alles 
zelf willen uitvogelen, maar je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vin-
den. Door de kunst bij een ander af te kijken word je veel sneller wijs.

 >>APENHAAR
Bij het strandvissen heb je in het 
najaar regelmatig last van ‘apenhaar’. 
Dit is vuil wat vooral in ondieper 
water en in de branding aanwezig is 
en door de stroming op je lijn blijft 
zitten – ook op je aaslijntjes. Hierdoor 
heeft de vis minder kans om het aas 
te pakken en gaat de onderlijnmon-
tage vaak ‘aan de wandel’. Door de 
hengelsteun zo dicht mogelijk tegen 
de waterlijn te zetten en je hengel zo 
hoog mogelijk af te steunen (met een 
priksteun, in verschillende maten ver-

krijgbaar bij de meeste hengel-
sportzaken) sla je de eerste 

meters zeewater over, 
waardoor je minder vuil 
oppakt. Zorg er daarbij 
voor dat je de lijn strak 
houdt. Doe dit direct 

na de worp, want op het moment dat 
de lijn slap valt en in het water hangt 
ben je de klos en kun je gaan plukken.

>>AAS VERZORGING
Veel strandvissers steken tegenwoor-
dig zelf hun aas, zodat ze de vis een 
verse hap kunnen aanbieden. Let er 
daarbij op dat je de verschillende 
soorten aas apart van elkaar bewaart. 
Zagers en witjes gooi je in een em-
mertje met een laagje water, pieren 
kunnen in een droge emmer. Heb je 
genoeg aas verzameld, spoel de pie-
ren en zagers dan aan de waterkant 
schoon voordat je huiswaarts keert.
Bij thuiskomst maak je de pieren zo 
goed mogelijk droog. Dit kan je doen 
door ze eerst een tijdje op een droge 
handdoek te leggen. Vervolgens haal 
je de slechte/kapotte pieren er tus-

senuit en bewaar je de rest in kranten 
in de koelkast. Controleer in het begin 
regelmatig of de kranten niet te nat 
worden. Zo ja, verpak de pieren dan in 
droge kranten. Voor zagers geldt het-
zelfde, maar voeg dan nog wat turf 
toe zodat ze niet aan elkaar plakken.
Zagers en witjes kun je in een bak met 
zoutwater voorzien van een lucht-
pompje ook lange tijd goed houden. 
Zet ze het liefst zo koel mogelijk weg, 
bij voorkeur in de koelkast. Controleer 
ook hier weer iedere dag even of er 
geen dode exemplaren bij zitten en of 
het water schoon blijft.


