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>> ZEEVISSEN > FRYSKE PLATVIS

Als doorgewinterde roofvisser vindt Tamme Smit 
het vissen aan zee een heerlijk tijdverdrijf voor de 
gesloten tijd. Met niet al te veel materiaal tuurt hij 
graag een dag lang naar de horizon, waarbij hij het 

liefst zijn eigen zeeaas spit.
TEKST: TAMME SMIT > FOTOGRAFIE: REIN RIJKE
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>>

‘ ACHTER DE ZEEDIJK 
LIGT DE WADDENZEE 
WAAR JE EEN KEUR 
AAN INTERESSANTE 
STEKKEN VINDT’

>> ZEEVISSEN > FRYSKE PLATVIS

een mooie sessie. Plekken waar pieren in de grond zit-
ten, herken je aan de kleine ‘drolletjes’ boven op het slik. 
Deze hoopjes ontstaan net als een molshoop; bij het 
voortbewegen drukt de pier de grond achter zich om-
hoog. Bij elke hotspot kan de spit in het slik, waarna je 
de grond omspit. Vaak zie je de pier dan al zitten. In de 
koudere maanden – wanneer ze wel eens wat dieper 
in de grond zitten – kan het nog wel eens helpen om in 
plaats van enkele gaten een langere strook om te spit-
ten. Zo kom je namelijk dieper in de grond, waardoor je 
wél bij de zeepier terecht komt.

PRACHTIG BEGIN
Rondom Harlingen is het Harlingerstrand een mooie lo-
catie waar zich veel pieren ophouden en waar je niet te 

ver het wad op hoeft te lopen om ze te vinden. 
Op internet en met behulp van diverse apps 
zijn per dag de getijden voor diverse locaties 
te vinden. Vaak zijn één of twee uurtjes 
spitten genoeg om voldoende aas te ver-
zamelen. Ga je dus één uur voor laag-
water richting het wad, dan heb je 
genoeg tijd voordat het water weer 
opkomt. Soms komt het getij on-
gunstig uit, waardoor je noodge-
dwongen op een andere dag je 
aas moet zoeken. Anderzijds kan 
het ook een prachtig begin van de dag 
opleveren wanneer je in alle vroegte op 
het wad staat te spitten.

Zowel voor het vinden van je eigen aas als het 
vangen van een mooie en gevarieerde vangst 
ben je langs de ‘Fryske’ kust aan het juiste 
adres. Op verschillende plaatsen kun je hier 
pieren steken en je vindt er volop stekken om 

diezelfde pieren naar de horizon te smijten. Zo ook aan 
de 12 kilometer lange kuststrook tussen Zurich en Rop-
tazijl, waar het werkelijk barst van de interessante zee-
visstekken.

KOSTENBESPARING
Naast het feit dat je eigen zeeaas spitten een prachtige 
bezigheid is, bespaart het je ook flink wat kosten. Met 
slechts een spitvork en een plastic bakje van de Chinees 
verzamel je met gemak in korte tijd voldoende aas voor 

Flinke botten 
laten zich tot 

vlak onder 
de kant 

verschalken

Met behulp van een 
aasnaald gaat de pier 

in een handomdraai 
op de haak.
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STEKKEN BEPALEN
Eén van de grote voordelen van 
het vissen langs de Fryske zeedijk 
is dat je bijna overal je auto kunt 
parkeren. In principe is langs de hele 
kustlijn tussen Zurich en Roptazijl leuk vis te 
vangen. Wel zijn er een aantal factoren om re-
kening mee te houden. Zo liggen er vooral tus-
sen Harlingen en Roptazijl enkele strekdam-
men waar je doorgaans snel vast komt te zitten. 
Tip: bezoek je potentiële visstek alvast eens met 
laagwater om uit te sluiten dat je pal op zo’n 
strekdam gaat vissen. Heb je hier geen tijd voor, 
verkas dan direct een stukje als je bij één van de 
eerste worpen al vastzit. Daarnaast kent het be-
treffende traject verschillende ondiepere delen 
waar het wad vrijwel droog komt te liggen met eb. Voor 
de vangst maakt het vaak niet zo veel uit, maar het be-
tekent wel dat je pas iets later in de vloed kunt begin-
nen met vissen. De satellietfunctie van Google Earth is 
een bruikbare tool om het diepteverloop in te schatten. 
Ook de eerdergenoemde strekdammen zie je hiermee 
vaak al liggen.

VARIATIE IN VISVANGST
Liggen de hengels eenmaal in, dan is het optimaal ge-
nieten aan het wad. Met voor je een ongerepte Wad-
denzee en achter je de onmisbare zeedijk met daarop 
tientallen schapen moet je je afvragen wat je op zo’n 
moment nog meer wilt? Tja, vis natuurlijk. Maar die 
blijft meestal niet lang uit, want eigenlijk kun je hier 
altijd een leuke vangst verwachten. In de regel is het 
zelfs vaak een platvisfeest met grote aantallen bot en 
schar, waarvan er zich op een goede dag zomaar dertig 

>> WANNEER EN WAARMEE?
Hoewel langs de Friese zeedijk 
het hele jaar door vis te vangen 
is, kan het in de warme maanden 
uitdagend zijn om je haken beaasd 
te houden. Dit omdat de krabben 
in deze periode soms sneller ter 

plaatse zijn dan de vissen. Zeer 
verre worpen zijn gelukkig geen 
vereiste, want zelfs kort onder 
de kant is vaak nog prima vis 
te vangen. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden is het 
daardoor vaak goed mogelijk om 

met een heavy feeder of spinstok 
te vissen. Vooral de bot komt vaak 

tot vlak onder de 
kant; de schar ligt in 
de regel iets verder 
uit de oever omdat 
die graag in iets 
dieper water zwemt. 
Een kant-en-klare 
platvisonderlijn met 

afhouders en niet te 
grote haken (maat 6) 

is een perfecte montage voor deze 
visserij.

TAPERED LEADER 
Afhankelijk van de stroomsnelheid 
en wind is een werpgewicht van 
zo’n honderd gram vaak voldoende, 
waarvoor je tegenwoordig prima 
loodalternatieven kunt vinden. Om 
wel het maximale uit je materiaal te 
halen, is een niet te dikke hoofd-
lijn aan te bevelen. Ga je daarbij 
zelfs dunner dan 30/00, dan is het 
gebruik van een voorslag een pre 
om de klap van het werpgewicht 
op de lijn bij een krachtige worp 
op te vangen – én omdat op de 
bodem van het wad veel blokken 
en (scherpe) obstakels liggen. Een 
zogenoemde tapered leader (bij-
voorbeeld van 20/00 naar 57/00, zie 
foto) voorkomt een dikke knoop in 
de verbinding en maakt dat er geen 
dikke lijn op de bodem ligt.

tot veertig stuks kunnen melden. Ook de kans op an-
dere soorten is aanwezig. Bij de ‘zoute’ viswedstrijden 
die Sportvisserij Fryslân jaarlijks organiseert, komen bij-
voorbeeld regelmatig soorten als paling, puitaal, gul en 
(grote) tong voorbij.

VAKANTIE-ACTIVITEIT
Het pierenspitten in combinatie met het zeevissen is 
niet alleen in trek bij regionale vissers, maar ook een 
leuke dagbesteding voor de vakantieganger – zeker om-
dat de eventuele niet-vissende wederhelft terecht kan 
in Harlingen voor een dagje shoppen. ’s Avonds laat de 
vangst zich goed smaken, want het zijn heerlijke vissen 
die je hier vangt. Dus neem vooral je (zee)hengels mee 
als je deze zomer een bezoek brengt aan Friesland!

Kant-en-klare 
onderlijnen met 

afhoudertjes 
volstaan

Krabben zijn in de 
zomermaanden vaak 
minstens zo snel bij 
het aas als de vis.

Weerapps zoals 
Windfinder geven 
voor veel locaties 
nauwkeurig het 

getij weer


