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Noord-Holland staat bekend om zijn goede 
strandstekken. Vooral Petten en Groote Keeten 

zijn befaamd: het hele jaar zijn hier uitstekende 
botvangsten mogelijk. In het najaar melden 

ook de naar het zuiden trekkende zeebaars en 
arriverende schar en wijting zich en is het feest 

compleet. Ervaren strand- annex wedstrijdvisser 
Klaas Winter (33) uit Assendelft is kind aan huis 

op deze stranden en strooit met tips.
TEKST: KLAAS WINTER > FOTOGRAFIE: REIN RIJKE 

BOTVISSEN 
BIJ GROOTE 

KEETEN
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BANKEN EN GATEN
Op het strand aangekomen, kijk ik voor de stekkeuze 
eerst goed waar de banken en gaten liggen. De zand-
banken herken je vrij gemakkelijk aan de golven die er 
als het ware overheen rollen. De diepere gaten zie je 
vooral aan de golven die (na de bank) weer wegvallen 
en gladstrijken. In elk stroompje of kuiltje rond zo’n 
zandbank kan een bot liggen. Rollen de golven van de 
branding voor je neus vrij monotoon door tot aan het 
strand? Dan heb je doorgaans een minder goeie stek 
te pakken, waar vooral veel zand ligt zonder noemens-
waardige dieptes en kuilen. Loop in zo’n geval even 
een stuk door. Op windstille dagen staat er vrijwel 
geen branding. In zo’n geval zoek ik echt naar de plek-
ken waar toch enige reuring in het water te zien is. Tot 
slot: het zal je verbazen hoeveel bot je kunt vangen 
óp zandbanken waar het witte schuim van de golfslag 
overheen klotst en het hooguit enkele decimeters 
diep is. Platvis kan prima op heel ondiep water komen 
en doet dat ook geregeld. 

DRIE ‘SLEEPLIJNEN’
Mijn favoriete onderlijn voor de bot ziet er als volgt uit: een ‘staande lijn’ van 1.80 meter lang met 
daaraan drie zijlijnen – in vaktermen ook wel sleeplijnen of haaklijnen. Deze zijlijnen variëren in 
lengte van 40 tot 80 cm. Bij een pittige golfslag ga ik voor wat kortere zijlijnen. Bij rustig water 
wil ik maximaal ‘wappereffect’ en kies ik voor langere zijlijnen. De onderste zijlijn loopt een stuk 
voorbij mijn werpgewicht. Probeer qua lijndikte een niet te groot verschil te hebben tussen de 
staande lijn en de zijlijnen. Een goed uitgangspunt is een 35/00 tot 40/00 dikke staande (nylon) 
lijn met daaraan haaklijnen van 22/00 tot 28/00 dik (eveneens nylon). Verder maak ik gebruik 
van Tronixpro Rig Glue lijm om de warteltjes van mijn zijlijnen mee ‘vast’ te zetten op de staande 
lijn. Dat bespaart je knoopwerk, waardoor je dunner en subtieler kunt vissen. Qua haken: vis niet 
te groot. Je kunt wel grote vis aan kleine haken vangen, maar kleine vis niet aan grote haken. Zelf 
pak ik graag de Kantuki Umi Tanago van Vercelli, in maatje 4. De naam ‘tanago’ (verwijzend naar 
o.a. het traditionele Japanse micro-vissen op bittervoorn) verklapt eigenlijk al dat dit een erg kleine haak is, ondanks de maat 4.

STREKDAMMEN: 
GROTE  BOTTEN
Strak rond de strekdammen is de 
bodem vaak iets meer uitgesleten 
en wat dieper. Daar liggen vaak 
de grote botten en in de zomer en 
herfst ook de zeebaars. Daarnaast 
hebben strekdammen een bepaal-
de invloed op de getijdenstroming. 
Daar loopt soms een hele mooie 
keerstroom die tot strak langs het 
naastgelegen stuk strand trekt. 
Wel moet ik erbij zeggen dat 
sommige strekdammen bij Groote 
Keeten aardig aan het ‘verzanden’ 
zijn, dus probeer verschillende 
dammetjes uit tijdens je visdag.

HOTSPOT: 
GROOTE KEETEN
Het strand bij Groote Keeten is mijn favoriete stek. Op dit uitdagende stuk kustlijn 
– met veel afwisseling qua dieptes en ondieptes tussen de strekdammen – is bijna 
altijd wel vis te vangen. Bot is hier jaarrond goed aanwezig, maar ook zeebaars, 
schar en wijting zijn naar gelang het seizoen goed vertegenwoordigd. In de herfst 
vis ik hier het liefst rond de zandbanken: in de kuilen eromheen, maar zeker ook 
óp de ondergelopen banken zelf – ook als daar slechts kniediep water staat. Als 
het hartje winter meer op wijting en schar aankomt, ligt het anders: dan vis ik 
juist zo ver als ik kan werpen om zo diep mogelijk water te bereiken.

20 TOT 210 GRAM
Met de ‘strandfeederhengel’ vis 
ik werpgewichten van 20 tot 120 
gram. Met de stevigere strandhen-
gel ga ik tot maximaal 210 gram 
werpgewicht. De keuze voor het 
type werpgewicht hangt volledig 
af van de visafstand, stroming, 
wind en branding. Als er meer 
stroming en branding is, pak ik het 
liefst een piramidevormig gewicht. 
Zijn de omstandigheden kalmpjes, 
dan geniet een rolgewichtje de 
voorkeur omdat je dan toch nog 
enigszins de voor bot vrij nood-
zakelijke beweging in je aaspre-
sentatie brengt. Verder geldt: vis 
zo licht als kan, maar zo zwaar als 
noodzakelijk. En vis niet onnodig 
ver: soms jagen de botten slechts 
op tien meter afstand. Elke dag en 
stek is anders, dus zaken zelf uit-
proberen is de sleutel tot succes.

Platvis kan 
prima op heel 

ondiep water komen: 
je kunt bot vangen op 
zandbanken waar het 
witte schuim van de 

golfslag overheen 
klotst
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TOPMAANDEN  
OKTOBER EN NOVEMBER
Oktober en november zijn misschien wel de beste en mooiste maanden 
voor de strandvisserij. In deze herfstperiode laten vrijwel alle langs onze 
kust voorkomende vissoorten zich uitermate goed vangen. Allereerst de 
bot uiteraard – die het hele jaar aanwezig is langs de stranden. Maar ook 
de zeebaars is vaak nog vrij talrijk aanwezig. Tegelijkertijd trekken in het 
najaar ook de schar- en wijtingvangsten aan. Met heel veel geluk vang je 
ook nog weleens een gulletje vanaf het strand, maar de kans daarop is 
tegenwoordig wel een heel stuk kleiner dan vroeger. 

BOT = RUIM AAS OPZETTEN
Voor de grote botten is het zaak om niet te zuinig te  
zijn qua aas. Je haak mag rijkelijk beaasd zijn. Zelf ga ik 
meestal voor een cocktail van een zeepier en een 
slikzager, met soms ook nog een stuk Franse tap 
erboven. Het is niet zo dat ik echt één favoriete aassoort 
heb, maar ga sowieso nooit het strand op zonder 
zeepieren en slikzagers. Ook een Franse tap, mesheft en 
zelfs een stukje makreel opbinden levert bot op. Vis bij 
voorkeur wel altijd met minstens 
twee verschillende aassoor-
ten op de haak. En 
nogmaals: er mag voor 
de gulzige botten 
best wat te vreten 
op de haak zitten, te 
zuipen hebben  
ze immers al! 

DRIJVERTJES
Botten houden van bewegend 
aas! Een echte killer is daarom het 
monteren van een klein drijvertje 
op je aaslijn, pak hem beet 10 tot 
20 cm boven de haak. Niet dat ik 
nou zo geloof in de attractie van 
het kleurtje, maar wél in het zwe-
vende effect dat deze drijvertjes 
(o.a. verkrijgbaar van Albatros) je 
aas meegeven. 

CHECKLIST 
‘HARDWARE’ 
MATERIAAL
Hengel: 4.50 m lange strand-
hengel – liefst met een zachter 
én harder topdeel om te kun-
nen switchen 
Molen: 10000-formaat, kunst-
stof spoel  
Hoofdlijn: 18/00 – 22/00 nylon 
Voorslag: 15 meter lange, taps 
toelopende nylon voorslag van 
23/00 > 57/00

ALS HET MAAR STROOMT
Of je met opkomend of afgaand tij vist, maakt in principe weinig uit. Voor de Noord-Hollandse 
stranden geldt vooral dat er stroming moet staan. Staat er helemaal geen stroming (rond laag- en 
hoogwater), dan vang je nagenoeg niks. Verder ben ik zelf een echt ochtendmens, dus vis ik het 
liefst de vroege ochtend. Overigens heeft nachtvissen ook zo zijn charmes en vind ik overdag vissen 
ook geen straf. Een goede getijden-app op je smartphone downloaden is wel een aanrader: aan de 
grafiek zie je goed wanneer de stroming op zijn sterkst is. Hoe steiler de grafieklijn, hoe harder de 
stroming.

WAADPAK:  
WEL ZO HANDIG
Een waadpak is niet strikt noodzakelijk bij het strandvissen. In je korte 
broek of laarzen kom je in de zomer en herfst doorgaans ook een heel eind. 
Maar een waadpak is wel veel prettiger strandvissen zodra het kouder 
wordt. Bij het beazen zit je vaak op je knieën en je wilt in het najaar en 
de winter natuurlijk geen natte broek oplopen. Ook een wat grotere vis 
landen gaat een stuk makkelijk wanneer je een stukje de branding in kunt 
waden. Op sommige strandstekken moet je bij afgaand water bovendien 
eerst door het zwin heen waden om de daarachter gelegen, drooggeval-
len zandbank te bereiken. Daarvan af kun je een stuk verder vissen en dat 
maakt vaak net het verschil tussen wel of geen vis vangen.


